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 ــــــــداءاالهداء ـــــاالهداء  هـــاإل
 من فجعني برحيله  فبأي آللئ الكالم اىل 

 أرثيه .......

ريهومن أ
ُ
 ي البحار آتي مبخزون لعيني فأج

............ 

 فأبكيه
ً
 ..... و من أي ألوان الظالم ألبس حزنا

و ــــأدع من أي تالوات الدعاء بعد الفقد و 

 ه ......ـــــــفأرضي

رى هذا العمل حل قبل أن ير الدي الذيو 

.
ً
 مكتمال

ً
ا
ّ
ر
َ
 وب

ً
  ..... رمحة

           
ُ
 دي هذا اجلهد املتواضع .أه

 

 ــادالباحثعمـ                                                     
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 رفـــرار املشـــقإ
 

أثـر التـدريس بإسـرتاتيجية (  الموس�ومة ب�ـ رس�الةال ع�داد ه�ذهأشهد أن إ 

)PLAN( امس األدبي يف مـادة الصف اخل لدى طالبلتباعدي يف التفكري ا

ـاطع( التي تقدم بها طالب الماجستير) التأريخ األوربي
َ
ق�د  )عماد عبد الواحـد ك

درج�ة ، وه�ي ج�زء م�ن متطلب�ات ـ� جامع�ة القادس�ية في كلية التربية  إشرافيب  تجر
 اجستير في التربية (طرائق تدريس التأريخ).م
 
 

 توقيعال                        

    .م.د حسني جدوع املناصريأ     

 م ٢٠١٣/      /                    

 
 على التوصيات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة.  بناءً 

 
 
 
 
 

  التوقيع                      

 كريم بالسم خلف ..م.دأ            

 سم العلوم الرتبوية والنفسيةرئيس ق                                           

 م ٢٠١٣/      /                      
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 املقوم اللغوي قرارإ
 

يف  )PLAN(أثر التدريس بإسرتاتيجية الموسومة بـ ((  رسالةن الأشهد أ 

األدبـي يف مـادة التـأريخ امس الصـف اخلـ لـدى طـالبالتفكري ألتباعدي 

طع الواحدعبد  عماد( المقدمة من الطالب) األوربي
َ
مجلس كلية التربيـة/  إلى )كا

ـــ عـــة القادســـية، جـــزءًا مـــن متطلبـــاتجام ي التربيـــة (طرائـــق تـــدريس درجـــة ماجســـتير ف
ســليمًة مــن الناحيــة صــبح مــن قبلــي لتُ قــد تمــت مراجعتهــا مــن الناحيــة اللغويــة  التــأريخ)؛

 اللغوية.األسلوبية و 
 
 
 
 

 توقيعال           

 عبود م.م: عبد الكاظم جرب                                                             

 م ٢٠١٣/      /      
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   املقوم العلمي قرارإ
 

يف  )PLAN(أثر التدريس بإسرتاتيجية الموسومة بـ ((  رسالةن الأشهد أ 

امس األدبـي يف مـادة التـأريخ الصـف اخلـ لـدى طـالبكري ألتباعدي التف

طع الواحدعبد  عمادالمقدمة من الطالب () األوربي
َ
) إلى مجلس كلية التربيـة/ كا

ي التربيـــة (طرائـــق تـــدريس درجـــة ماجســـتير فـــ عـــة القادســـية، كجـــزء مـــن متطلبـــاتجام
عــض التعــديالت عليهــا بعــد إجــراء باحيــة العلميــة قــد تمــت مراجعتهــا مــن الن التــأريخ)؛

 وقعت. هوألجل
 
 
 
 

 توقيعال           

  حيدر خزعل نزال اخلزرجيأ.م.د.                                                         

 م ٢٠١٣/      /        
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 جلنة املناقشة إقرار
الموسومة  الرسالةاطلعنا على أننا  نشهد ـــأدناه في الموقعين  ةلجنة المناقش أعضاءنحن ــ        

لــدى طــالب الصــف لتباعــدي يف التفكــري ا )PLAN(أثــر التــدريس بإســرتاتيجية (بـــ 

 الواحـدعبـد  عمـاد( الطالـبالمقدمـة مـن قبـل  )اخلامس األدبي يف مادة التأريخ األوربي

طع
َ
ــا   لمتطلبــات ها مســتوفيةً وجــدنابهــا ، و يتعلــق  مــافــي و  فــي محتوياتهــاالطالــب وقــد ناقشنـــا  ،)ك

 .)           ( ) بتقديرالتأريخ ماجستير في التربية (طرائق تدريسدرجة 
 
 

 التوقيع          التوقيع                                          
 د. سعاد محمد صبرياالسم:أ.                         فيصل عبد منشدد. .االسم: أ
 عضواً                               رئيساً                         

 ٢٠١٣التاريخ:   /   /                                ٢٠١٣التاريخ:   /   /
 
 

 التوقيع           التوقيع                                       
 حسين جدوع المناصيراالسم: أ.م.د.                   شناوة جبار رشكاالسم: أ.م.د.

 
 جج 

              عضواً ومشرفًا                                                                      عضواً         
 ٢٠١٣التاريخ:   /   /                               ٢٠١٣التاريخ:   /   / 

 ادقة عمادة كلية التربية / جامعة القادسيةمص
 

 التوقيع :                                                       
  العادليجواد االسم : خالد                                                       

  ُاستاذالمرتبة العلمية:                                                                  
 



  د
 

شكــــــــــر                            

 نوامتنــــــــا
 
 
 َوَقاَل َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل

 )١٩(النمل/ َصاِلحاً تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحيَن 

 ومن لجأ إليه حفظه ووقاه، ومن تواضع لهعتصم بدبل رجائه وفقه وهداه، االدمد ل الذي من    
رفعه وحماه، أحمده سبدانه على ما أعطى من النعم، والصالة والسالم على المبعوِث رحمة للعالمين 

 وعلى آله الطيبين الطاهرين وصدبه المنتجبين. دنبينا مدم
  دراسةوكرمه بإنجاز هذه ال بفضله على نعمه وآالئه أن منَّ هللا عليَّ  وأخراوبعد؛ ف فالدمد ل أوالً    

): " من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق" ، أتقدم من قول الرسول األكرم ( وانطالقا
 علوم التربوية، ولقسم الأ.د.خالد العادليبالشكروالتقدير إلى عمادة كلية التربية المتمثلة بعميدها 

كذلك أتقدم بجزيل الشكر والعرفان وفاضل ،األ تهواساتذ ،أ.م.د.كريم بالسم  المتمثل برئيسه يةالنفسو
وع مظلوم) الذي أشرف على (حسين جد أ.م.د. ذ على يديه أستاذي الفاضلإلى من سعدت؛ فعالً بالتتلم

السديد وبذل من جهده الكثير مما كان له أكبر األثر في  ومندني من فكره الرشيد ورأيه دراسةهذه ال
الذي تندني الكلمات؛ ، والعبارات؛ ، حياًء أمام ب؛عدِه اإلنساني ، حيز النور، و إلىإخراج هذه الرسالة 

 بدقه هو: أستاذي فيك أرى نفسي وفيَّ يرى الناس جهدك.   ه؛ وتواضعِه العلمي ، وكلُّ ما أستطيع؛ قولَ 
حس�ين (أ.د.  ف�ي لجن�ة الس�منار للنعمة أن لم أق�ف وقف�ة خاص�ة عن�د أس�اتذتي األفاض�ل وأكون جاحد   

)  مزهر الجب�وري نجنام.د. أ.، الدايني جبار رشك، أ.م.د.  هادي كطفان العبد هللا ، أ.م.د. تليهاشم الف
 تمام هذه الدراسة ، والذين تعلمت؛ منهم التواضع ولين الجانب. إلبنَّاء في لتعاونهم الصادق وا

اعدوا ب�آرائهم لجنة الخبراء والمدكمين لم�ا ب�ذلوه م�ن جه�د ووق�ت وس� إلىوأتوجه بالشكر والتقدير    
عب��د العزي��ز .أ.دوالس��يما  ف��ي أحس��ن ص��ورة دراس��ةة وإخ��راج مس��تلزمات وأدوات الالس��ديدة ف��ي تهيئ��

 ،أ.م.د. علي صكر الخزاعي. يحيدر الموسو
وال�ى  القادسيةديرية العامة لتربية مدافظة الم إلى واالمتنانومن باب العرفان بالجميل أتقدم بالشكر    

تطبي�ق  الباح�ث ف�ي تم�ن تس�هيالت س�اعد ها قدمولم فوكادرها التدريسي نينللب إعدادية الزيتونإدارة 
الرش��د  إلب��دائهمواالس��تاذ عل��ي عن��اد النغيش��ي  حمي��د األس��تاذ باس��من أشكرأال يس��عني إال و. دراس��ته

البد��ث خط��وة الجب��وري لمت��ابعتي ف��ي  ي��ل الدراس��ة فل��يح جب��روالنص��يدة لي،ك��ذلك اش��كر أخ��ي زم
 زوجت��يو ةالعزي��ز تياركوني بال��دعاء وأخ��ص بال��ذكر وال��دأس��رتي ال��ذين ش��أف��راد  خطوة،ك��ذلك اش��كر

 معي العبء الكبير.  تدملتا تينالل



  ذ
 

ع�ون ف�ي لك�ل م�ن س�اعدني وق�دم ل�ي ال االمتن�انوأخيراً أتوجه بكل مشاعر الدب والعرف�ان وعظ�يم    
الدراس��ة لبن��ة م��ن هللا تع��الى أن تض��يف ه��ذه  اً راجي�� ممن غفل��تهم م��ن غي��ر قص��د،إنج��از ه��ذه الدراس��ة،

   المكتبة التربوية العراقية، فجزى هللا الجميع عني خير الجزاء. إلىصغيرة 
 
 

 الباحث
                       

                                                 

  ملخص البحث 

لتباعدي االتفكير   في )PLANبالن(إستراتيجية ب التدريس أثر ةعرفم الدالية إلى يرمي البدث   
ولتدقي�ق ه�دف البد�ث ت�م ص�ياغة  لدى طالب الص�ف الخ�امس األدب�ي ف�ي م�ادة الت�أريخ األورب�ي

  -الصفرية آالتية : اتالفرضي
) ب��ين ۰.۰٥ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائية عن��د مس��توى دالل��ة (اوالً:الفرض��ية الرئيس��ة:

ررة باس�تعمال إس�تراتيجية متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ال�ذين يدرس�ون الم�ادة المق�
) ومتوس��ط درج��ات ط��الب المجموع��ة الض��ابطة ال��ذين يدرس��ون الم��ادة نفس��ها  PLANب��الن (

 لتباعدي.لبعدي للتفكير االطريقة االعتيادية في االختبار اب
 ثانياً: الفرضيات الفرعية:

اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب الذين يدرسون التاريخ   -۱
) ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون المادة PLANستخدام استراتيجية بالن(با

 نفسها بالطريقة التقليدية في الطالقة اللفظية.
اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب الذين يدرسون التاريخ   -۲

ة ) ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون المادPLANباستخدام استراتيجية بالن(
 نفسها بالطريقة التقليدية في الطالقة التعبيرية.

اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب الذين يدرسون التاريخ  -۳
) ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون المادة PLANباستخدام استراتيجية بالن(

 نفسها بالطريقة التقليدية في الطالقة االرتباطية.
لة إحصائية بين متوسط درجات الطالب الذين يدرسون التاريخ اليوجد فرق ذو دال -٤

) ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون المادة PLANباستخدام استراتيجية بالن(
 نفسها بالطريقة التقليدية في الطالقة الفكرية.

اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب الذين يدرسون التاريخ  -٥
) ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون المادة PLANراتيجية بالن(باستخدام است

 نفسها بالطريقة التقليدية في المرونة التلقائية.
   اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب الذين يدرسون التاريخ -٦      

  رسون المادة نفسها ) ومتوسط درجات الطالب الذين يدPLANباستخدام استراتيجية بالن(         
 بالطريقة التقليدية في المرونة التكيفية.         



  ر
 

 إعدادي�ة الزيت�ون التابع�ة  ف�ي األدبي خامسقتصر البدث الدالي على عينة من طالب الصف الا   
ف��ي مرك��ز مدافظ��ة  فق��ط والثانوي��ة النهاري��ة للم��دارس اإلعدادي��ة القادس��يةللمديري��ة العام��ة لتربي��ة 

 .التأريخللفصل الدراسي الثاني لتدريس مادة  م)۲۰۱۳-۲۰۱۲الدراسي ( للعام القادسية
 على مجموعتين متك�افئتين ذوات�ا اختب�ارين :اختار الباحث تصميماً ذا ضبط جزئي لبدثه يعتمد    

 الزيت��ونإح��داهما تجريبي��ة واألخ��رى ض��ابطة واختي��رت إعدادي��ة  بع��ديو (لغ��رض التك��افؤ)،قبلي
لب�اً اختي�روا ) طا۷٤إلج�راء التجرب�ة، بل�غ أف�راد عين�ة البد�ث ( قادس�يةالمدافظ�ة  مركز للبنين في

بإس�تراتيجية  التاريختجريبية تدرس مادة ) تمثل المجموعة الجشعبة(  ،شعب ثالث عشوائياً ضمن
م��ادة  ض��ابطة ت��درس) تمث��ل المجموع��ة البش��عبة () طالب��اً و۳۸وع��دد أفراده��ا ( )PLANب��الن(

ين إحص�ائياً ـب�ين ط�الب المجموعت� أ الباح�ثف�اكو ) طالب�اً،۳٦ع�ددها(بالطريق�ة التقليدي�ة و التأريخ
واختبار الذكاء العمر الزمني، (لعينتين مستقلتين  في متغيرات (T-test) باستعمال االختبار التائي

 لتباع�دياالتفكي�ر  اختب�ار ، ودرج�اتلنص�ف الس�نة للع�ام الدراس�ي الد�الي الت�اريخودرجات مادة ،
ف�روق تظه�ر قب�ل إج�راء التجرب�ة ول�م ) لألب�وينربع ك�اي (للتدص�يل الدراس�ي القبلي)، واختبار م

 ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في هذه المتغيرات. 
، وقد تدق�ق  لتباعديالتفكير لاختباراً الباحث  اعد، لتباعدياة اختبار للتفكير توفير أداولغرض     

 ).وتطبيقه على عينة استطالعية ات والتمييز من توفر الخصائص الالزمة له مثل ( الصدق والثب
 الت��أريخ األورب��ي الد��ديثمجم��وعتي البد��ث الض��ابطة والتجريبي��ة لم��ادة نفس��ه ب دّرس الباح��ث   

 .م ۲۰۱۳/ ۲۰۱۲للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي
الت��ائي (االختب��ار  بدث��هالت��ي ت��تالءم ومتطلب��ات  ائل اإلحص��ائية المناس��بةـث الوس��ـالباح�� اس��تخدم    

لعينت��ين مس��تقلتين، واالختب��ار الت��ائي لعينت��ين مت��رابطتين، واختب��ار مرب��ع ك��اي، ومعام��ل ارتب��اط 
 ).معادلة الفا كرونباخ،وبيرسون
 التي توصل إليها هذا البحث فكانت :  يجةأما  النت
 متوس�طي درج�ات ط�الب المجموع�ة التجريبي�ة والمجموع�ة  ب�ينيوجد فرق ذو داللة إحصائية

والطالق��ة الض��ابطة ف��ي مكون��ات (الطالق��ة االرتباطي��ة، والطالق��ة اللفظي��ة، والطالق��ة التعبيري��ة، 
لص���الح ط���الب  لبع���دياف���ي االختب���ار  لتباع���ديا، والمرون���ة التكيفي���ة للمع���اني) للتفكي���ر الفكري���ة

 )فال يوجد فرق يذكر بين مجموعتي البدث  ةالمرونة التكيفيالمجموعة التجربيبة عدا (
 :  فهيما أهم االستنتاجات التي أمكن التوصل إليها في ضوء نتائج البحث أ
)إن استخدام إستراتيجية بالنPLAN(  ة التقليدية لرفع من الطريق تأثيراً في التدريس أكثر

الطالقة االرتباطية ،  لتباعدي : ( الطالقة اللفظية ، الطالقة التعبيرية ،امستوى التفكير 
 الطالقة الفكرية ، المرونة التلقائية ).

)لم يكن الستخدام إستراتيجية بالنPLAN (  ًذكر في مجال المرونة التكيفية.ي اثرا 
) إن تطبيق إستراتيجية بالنPLANالدديث يدقق األهداف  االوربي ) في تدريس التأريخ

 رس بصورة أفضل من الطريقة التقليدية.السلوكية المطلوب تدققها من الطالب في الد
)إن استعمال إستراتيجية بالنPLAN في الصف الدراسي يساعد في زيادة دافعية الطالب (

 وتركيز انتباههم ندو المادة كونها من االستراتيجيات الدديثة في التدريس.
ورة إش�راك صدة ما تذهب إليه معظم الدراسات في التربية وعلم النفس في تأكي�دها عل�ى ض�ر

 الطالب في الدرس ، وان يكون المتعلم عنصراً فاعال فيه وباحثا نشطا عن المعرفة .
 ومن توصيات الباحث :



  ز
 

في ضوء نتائج البدث التي توصل إليها الباحث ، من المفيد تقديم بعض التوصيات لإلفادة منها 
 في تطوير طرائق التدريس وهي : 

)اعتماد إستراتيجية بالنPLAN( التاريخ في المرحلة اإلعدادية.مادة تدريس  عند 
مديرية تدريب المدرسين في وزارة التربية والوحدات التدريبية للمديريات العامة  اعتماد

في  )PLANللتربية في المدافظات بتنظيم دورات تدريبية للمدرسين الستخدام إستراتيجية بالن(
 تدريس التاريخ للمرحلة اإلعدادية . 

اإلشراف االختصاصي التربوي لتنظيم دروس نموذجية تدريبية لمدرسي التاريخ ، جهاز  قيام
 . )PLANتدرس فيها الموضوعات التاريخية بإستراتيجية بالن(

مشكالت تتددى تفكير الطالب لتدفزهم بالدراسات االجتماعية ومنها التاريخ  ب تضمين كت
 على استخدام مهارات التفكير ألتباعدي .

مناخ  ايجادداخل حجرة الدراسة والعمل على ديمقراطي جو  التاريخ بتوفير قيام مدرسي
لتباعدي اويشجع على تنمية قدرات التفكير  تعليمي اجتماعي ينمي العالقات اإلنسانية المتبادلة

 لدى الطالب . 
 ة لتباعدي الذي أعده الباحث لتدريب الطالب على المجاالت الستااالستفادة من اختبار التفكير

 التي تضمنها واعتماد المدرسين عليه أداة لتقويم القدرة التباعدية للطالب داخل حجرة الدراسة . 
 :قترحاتأهم المأما  
 أثر استخدام إستراتيجية بالن( مماثلة لمعرفةإجراء دراسةPLAN(  لتباعدي لدى افي التفكير

  . طلبة قسم التاريخ في كلية التربية في مادة  التاريخ الدديث
)إجراء دراسة تجريبية ألثر إستراتيجية  بالنPLAN  لتباعدي والتدصيل ا)في التفكير

 التاريخ اإلسالمي .لمادة التاريخ المتوسطة الدراسي لطلبة المرحلة 
)إجراء دراسة مقارنة بين إستراتيجية بالنPLAN(  مع نماذج تدريسية أخرى للتعرف على

 ية .أفضليتها لتدريس الموضوعات التاريخ
اثر استخدام إستراتيجية بالن ( لمعرفةة إجراء دراسة مماثلPLAN،(في متغيرات أخرى 

لتأريخي،مهارات ماوراء المعرفة، اتجاهات الطلبة ندو مادة امثل ( التفكير الناقد ،التفكير 
  التاريخ ).

  لتباعدي لقياس مجاالت أخرى ولمراحل دراسية أخرى . اتطوير اختبار التفكير 
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 توياتاحملثبت 
 الصفحة الموضوع

0Bب ةـــــــــاآلية القرآني 
1Bت االهــــــــــــــــــداء 
2Bث رفـــــــإقرار المش 
3Bج إقرار المقوم اللغوي 
4Bح إقرار المقوم العلمي 

 خ إقرار لجنة المناقشة
 د انــــــــــمتناو شكر

 ز-ذ ثــــــــملخص البح
 ش-س       اتـــــــثبت المحتوي

 ض-ص      داولـــــــــــثبت الج
 ض كالـــــــــــثبت األش

 ض ثبت المخطـــــــطات
 ط-ض      مالحــــــــــقثبت ال

 الفصل األول .......... التعريف بالبحث 
 

۱-۱۸  
 

 ۳-۲ ث. ــــــــــــأوالً : مشكلة البح 
 ۱۳-٤ ث.ــــــــــــثانياً : أهمية البح 
 ۱۳ ث.ـــــــــــــالبح هدفثالثاً :  

 ۱٤-۱۳ .ثـــــــــالبح اتفرضيرابعاً : 
 ۱٤ ث.ـــــــــخامساً : حدود البح 
 ۱۸-۱٤ سادساً : تحديد المصطلحات. 

 ٥۷-۱۹ خلفية نظرية ودراسات سابقةالفصـل الثاني.......... 
 ٤۸-۲۰ خلفية نظرية 

 ۳٤-۲۰ وراء المعرفة مااستراتيجيات : لمحوراالولا
 ۲۰ .  وراء المعرفة نشأت مفهوم ما:  اوالً 
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 ۲۱ .    وراء المعرفة مفهوم ما: ثانياً 
 ۲۳-۲۱ . وراء المعرفة مهارات ما:  ثالثاً 

 ۲٥-۲۳ وراء المعرفة. ستراتيجيات مارابعاً: الفرق بين استراتيجيات المعرفة وا
 ۲٦-۲٥ .  وراء المعرفة خامساً: قياس ما

 ۳٤-۲٦ وراء المعرفة. سادساً:استراتيجيات ما
 ٤۸-۳٥ .  لتباعديالتفكير االمحور الثاني :

.٥۷-٤۹ دراسات سابقة 

 ۹۱-٥۸ .وإجراءاتهمنهجية البحث الثالث ..........  الفصل
 ٦۰-٥۹ .يــــــــــالتصميم التجريب أوالً :

 ٦۳-٦۰ ه.ــــثانياً : مجتمع البحث وعينت
 ۷۱-٦۳ ث. ـتكافؤ مجموعتي البح ثالثاً :
 ۷٤-۷۲ . : ضبط المتغيرات الدخيلة رابعاً 

 ۷۷-۷٤ . ثـــــــمستلزمات البحخامساً : 
 ۸۸-۷۷ .ثـــــــــــــــــــسادساً: أداة البح

 ۸۸ ة. ــــــــــــتطبيق التجرب :  سابعاً 
 ۹۱-۸۸ ة.ـــــــ: الوسائـل اإلحصائي ثامناً 

 ۱۰۰-۹۲ عرض نتائج البحث وتفسيرها......... الفصل الرابع .

 ۱۰۰-۹۳ .  وتفسيرهاعرض النتائج  

 ۱۰۳-۱۰۱ الفصل الخامس ......... االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 ۱۰۲ : االستنتاجات.   اوالً 
 ۱۰۳-۱۰۲ ات. ـــ: التوصي ثانياً 
 ۱۰۳ : المقترحات.  ثالثاً 

 ۱۱٥-۱۰٤ المصـــــــــــادر
 ۱۱۲-۱۰٥  ة.ـــالمصادر العربيالً:او

 ۱۱٥-۱۱۳ المصادر األجنبية.ثانياً: 
 ۱۱٥ ثالثاً: مصادر االنترنيـت.

 ۱٦۳-۱۱۷ المالحــــــــــــق
 B-E ملخص البحث (باللغة االنكليزية)
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 ثبت اجلداول
 الصفحة اسم الجدول رقم الجدول

 ٦۱ دافظة القادسيةالمدارس الثانوية واإلعدادية النهارية في مركز م ۱
 ٦۲ ،قبل وبعد االستبعاد.البدث من المجموعتين التجريبية والضابطة عينةعدد افراد ۲
 ٦۳ في متغير العمر الزمني. تكافؤ اعمار طالب مجموعتي البدث ۳

والقيم��ة التائي��ة المدس��وبة والجدولي��ة  االند��راف المعي��اريالمتوس��ط الدس��ابي و ٤
 .لذكاءفي اختبار امجموعتي البدث ل

٦٤ 

تكافؤ درجات طالب مجموعتي البدث في درجات نصف الس�نة للع�ام الدراس�ي  ٥
 م في مادة التأريخ.۲۰۱۲-۲۰۱۳

٦٥ 

 ٦٦ التكافؤ في التدصيل الدراسي لآلباء لمجموعتي البدث. ٦

 ٦۷ تكافؤ مجموعتي البدث في التدصيل الدراسي لالمهات. ۷
ب��ين متوس��طي درج��ات المجم��وعتين ف��ي نت��ائج االختب��ار الت��ائي لدالل��ة الف��رق  ۸

 المجال االول(الطالقة اللفظية)من االختبار القبلي.
٦۷ 

نت��ائج االختب��ار الت��ائي لدالل��ة الف��رق ب��ين متوس��طي درج��ات المجم��وعتين ف��ي  ۹
 المجال االول(الطالقة التعبيرية)من االختبار القبلي.

٦۸ 

درج��ات المجم��وعتين ف��ي نت��ائج االختب��ار الت��ائي لدالل��ة الف��رق ب��ين متوس��طي  ۱۰
 المجال االول(الطالقة االرتباطية)من االختبار القبلي.

٦۹ 

نت��ائج االختب��ار الت��ائي لدالل��ة الف��رق ب��ين متوس��طي درج��ات المجم��وعتين ف��ي  ۱۱
 المجال االول(الطالقة الفكرية)من االختبار القبلي.

٦۹ 

جم��وعتين ف��ي نت��ائج االختب��ار الت��ائي لدالل��ة الف��رق ب��ين متوس��طي درج��ات الم ۱۲
 المجال االول(المرونة التلقائية)من االختبار القبلي.

۷۰ 

نت��ائج االختب��ار الت��ائي لدالل��ة الف��رق ب��ين متوس��طي درج��ات المجم��وعتين ف��ي  ۱۳
 المجال االول(المرونة التكيفية)من االختبار القبلي.

۷۱ 

نت�����ائج االختب�����ار الت�����ائي لدالل�����ة الف�����رق ب�����ين متوس�����طي الدرج�����ة الكلي�����ة  ۱٤
 موعتين(التجريبية والضابطة)من االختبار القبلي.للمج

۷۱ 

 ۷۳ توزيع دروس مادة التأريخ االوربي الدديث على طالب مجموعتي البدث. ۱٥
 ۷٥ تفاصيل المادة العلمية (كتاب التأريخ االوربي الدديث للصف الخامس االدبي) ۱٦
 ۷٦ . ) والنسبة المئوية الستخراج صدق االهداف السلوكية۲قيمة(كا ۱۷
 ۸۳-۸۲ )والنسبة المئوية الستخراج صدق الفقرات الختبار التفكير التباعدي.۲قيمة (كا ۱۸
 ۸٤-۸۳ معامل ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية الختبار التفكير التباعدي. ۱۹
ع��دد االجاب��ات الص��ديدة لك��ل م��ن المجم��وعتين العلي��ا وال��دنيا ومعام��ل الس��هولة  ۲۰

 تمييز لفقرات التفكير التباعدي.وقوة ال ومعامل الصعوبة
۸٦ 

 ۸۷ ثبات االختبار في التجزئة النصفية . ۲۱
 ۸۷ (الفاكرونباخ).بمعاملمعامل الثبات الختبار التفكير التباعدي  ۲۲
 ۸۸ عدد قدرات وفقرات الصورة النهائية الختبار التفكير التباعدي.  ۲۳
طي الدرج�����ة الكلي�����ة نت�����ائج االختب�����ار الت�����ائي لدالل�����ة الف�����رق ب�����ين متوس����� ۲٤

 للمجموعتين(التجريبية والضابطة) من االختبار البعدي.
۹۳ 

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين(التجريبي�ة  ۲٥
 والضابطة) في المجال االول(الطالقة اللفظية) من االختبار البعدي.

۹٤ 

 ۹٥متوسطي درجات المجموعتين(التجريبي�ة  نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين ۲٦
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 والضابطة) في المجال االول(الطالقة التعبيرية) من االختبار البعدي.
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين(التجريبي�ة  ۲۷

 والضابطة) في المجال االول(الطالقة االرتباطية) من االختبار البعدي.
۹٦ 

ئج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين(التجريبي�ة نتا ۲۸
 والضابطة) في المجال االول(الطالقة الفكرية) من االختبار البعدي.

۹٦ 

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين(التجريبي�ة  ۲۹
 ) من االختبار البعدي.والضابطة) في المجال االول(المرونة التلقائية

۹۷ 

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين(التجريبي�ة  ۳۰
 والضابطة) في المجال االول(المرونة التكيفية) من االختبار البعدي.

۹۸ 

 ۹۹ صيغ الدكم على حجم االثر. ۳۱

 شكالثبت األ

 الصفحة اسم الشكل رقم الشكل
 ۲٥-۲٤ وراء المعرفية. ة و مايستراتيجيات المعرفالفرق بين اال ۱
 ۳٤-۳۳ .في الموقف التعليمي PLANمراحل تطبيق استراتيجية  ۲
 ٤۰-۳۹ حاولت تفسير التفكير التباعدي. النظريات التي ۳
 ٤۱ قدرات التفكير التباعدي. ٤
 ٥۲-٥۰ دراسات سابقة تناولت استراتيجيات ماوراء المعرفة. ٥
 ٥٦-٥٥ بقة تناولت التفكير التباعدي.دراسات سا ٦
 ٦۰ التصميم التجريبي للبدث. ۷
 ۱۳٥-۱۳٤ .األفكار المألوفة وغير المألوفة التي وردت في الخريطة التنبؤية ۸

 املخططاتثبت 

 الصفحة اسم املخطط رقم املخطط
 ۳٤ خريطة االفكار. ۱
 ۳٦ تصنيف التفكير. ۲
 ۱۳٤ .ة التدديد واإلضافة من اعداد الباحثخريطة تنبؤية افتراضية بعد مرحل ۳
خريط���ة تنبؤي���ة  افتراض���ية ع���ن المدت���وى الع���ام لل���درس (الد���رب العالمي���ة  ٤

 .االولى)من اعداد الباحث
۱۳٦ 

 املالحـــقثبت 
 الصفدة اسم الملدق رقم الملدق

 ۱۱۷ .،جامعة القادسية/كلية التربية تسهيل مهمةكتاب  ۱

 ۱۱۸ ية تربية مدافظة القادسية.كتاب تسهيل مهمة ، مدير ۲

 ۱۱۹ استمارة المعلومات الخاصة بالطالب . ۳
(التجريبية  مجموعتي البدث المتغيرات التي استعملت في تكافؤ ٤

                                )والضابطة
۱۲۰ 

 ۱۲۲-۱۲۱ .أسماء وعناوين السادة المدكمين الذين استعان  الباحث بهم في أجراءته  ٥
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 ۱۳۰-۱۲۳ .آراء المدكمين في صالحية األهداف السلوكية ةاستبان ٦
 ۱۳۹-۱۳۱ .آراء المدكمين في مدى صالحية الخطط التدريسية ةاستبان ۷
 ۱٤۲-۱٤۰ .لطالب المجموعة التجريبية PLANرسومات خرائط بالن ۸
 ۱٤۹-۱٤۳ .لتباعدي بصيغته األوليةافقرات اختبار التفكير  أ -۹
 ۱٥۳-۱٤۹ .لتباعدي بصيغته النهائيةاالتفكير  اختبار ب -۹

 ۱٥۹-۱٥٤ .لتباعديال فقرة من فقرات اختبار التفكير اإلجابات المدتملة عن ك ۱۰
 ۱٦۱-۱٦۰ .مفتاح التصديح ۱۱
 ۱٦۲ عينة الوقت ۱۲

 ۱٦۳ درجات االختبار البعدي ۱۳

 



 الفصل األول

 التعريف بالبحث
 

 ثــــمشكلة البح

 ثــاهمية البحــ

 ثــــــــهدف البح

 ثـــالبح فرضيات

 ثـــــــحدود البح

 اتــحتديد املصطلح



              
۲ 

: مشكلة البحث 
ً
   :Problem of the Researchأوال
يواجه تدريس مادة التاريخ ، مشكالت عديدة أفرزتها طرائق التدريس  ومحتوى     

المادة ونوع المنهج المتبع ، فقد ساد االعتماد على الحفظ والتلقين في تدريس مادة 
ملية تعليم مادة التاريخ من قبل المدرسين في معظم مدارسنا ، وأصبح الهدف من ع

التاريخ هو حفظ الحقائق والمعلومات والتركيز على الجوانب المعرفية وحشو أذهان 
التركيز على فهمها وتفسيرها ، الطالب  بأكبر قدر ممكن من المعلومات من دون 

تمكين الطالب من توظيف المعرفة في تنمية  على جعل التعليم قاصراً  وهو ما
 فة .شخصياتهم بجوانبها المختل

إن واقع التدريس في مدارسنا اليوم قائم على تعليم الحقائق وتقييم تذكرها، أكثر  إذ    
من التركيز على الفهم العميق وإدراك العالقات، فالمعرفة غاية في حد ذاتها دون 

تربية وعلم هنا فقد أكد المتخصصون في ال ومن لطالباتمام بتنمية التفكير لدى االه
لحة التي برزت مؤخراً لدى المجتمعات المعاصرة إلى توجيه الحاجة المالنفس 

عنايتها القصوى وجهودها الكبيرة في مختلف مواقف التعليم وأنشطته إلثارة عمليات 
  .لتباعدياالتفكير  ضمنهابالتي ا التفكير وتنميته في مجاالته جميعه

 )۲٤۳: ۲۰۰٤(الزند،                                                                           
لذا البد من مراجعة طرائق تدريس التاريخ واألخذ بالطرائق التربوية الحديثة      

المبنية على طبيعة تفكير الطالب وحاجاتهم النفسية والتعليمية واالجتماعية كي 
    .                      ركة فعالة في العملية التعليميةيشاركوا مشا

على الرغم من أهمية مادة التأريخ إالّ أّن أساليب وطرائق تدريسها تتسم و    
بالقصور والسلبية ، بسبب االعتماد الكامل على المدرس و وقوع الطالب في موقف 

هؤالء الطالب  ال يصرفون وقتاً كافيا للدراسة في خارج  نإ ذا بدور المتلقيسلبي 
)  " إنني شخصياً أقوم  Kovach ,2000الصف  وبهذا الخصوص يقول  كوفاج (

بالتعليم وأحاول تشجيع الطالب الذين يأتون إلى الصف وهم غير مستعدين إذ إنهم لم 
يقرءوا المادة بصورة كاملة ولم يكملوا الواجبات التي تم تحديدها لهم ومن ثّم ال 
يستوعبون بصورة كافية المادة التي تتم تغطيتها في الصف والتي تستند على أساس 

                         ( Kovach,2000 :2)تي الشخصية". تعليقات الطالب ومالحظا
خارج الصف  ال يصرفون وقتاً كافيا للدراسة أن هؤالء الطالب  ويعتقد ( كوفاج )    

وعندما يحاولون أن يَدرسوا فإنهم يَدرسون بصورة غير جيدة وغير فعالة . وعندما 
وكيف درسوه،  والوقت الذي أمضوه في الدراسة ، ال يسألهم عما قاموا بدراسته، 

ستراتيجيات ما يستطيعون إعطاء إجابات محددة ، وهذا يعني إنهم تنقصهم بوضوح إ
           .ملية التقويم الذاتي بصفة مستمرةتمكنهم  من إجراء عوالتي  وراء المعرفة 

            



              
۳ 

ا يرفعون مكانة االستراتيجيات التعليمية جعل التربية الحديثة والمؤيدين لهوهو ما     
وراء المعرفة التي تنمي المعرفة السابقة للطالب وتعده  وخصوصا استراتيجيات ما

أساساً لعملية التعليم، وهذا ما أثبتته نتائج بعض الدراسات السابقة في مجال طرائق 
  م)۲۰۰۹،  حسين( لتأريخ خاصة مثل دراسةتدريس المواد االجتماعية عامة ومادة ا

 . م)۲۰۱۲،  الطائي،  ودراسة ( م)۲۰۱۲،  حديدي(الودراسة
واستنارته بأراء السادة  *التدريس فيخبرة الباحث ومن خالل ونتيجة لما سبق     

الحظ قلة االهتمام بالواجبات ، **مادة التأريخ من خالل استطالع اراءهم مدرسي
وقت  من المؤثرات وخصوصاً فيالبيتية والنشاطات من قبل الطالب لوجود الكثير 

يصعب على الطالب التوفيق بينهما ،وهذا يتطلب زيادة وهو ما االمتحانات الشهرية 
 وراء المعرفة. إلمامهم بإستراتيجيات ما

 ومن خالل ما تقدم تبين للباحث ما يأتي:
) ومن ثم ليس كيف) ولكنها مشكلة (كمإن مشكلة تدريس التاريخ ليست مشكلة (

نزيد عدد الحصص الدراسية وإنما من خالل اختيار الطريقة التدريسية الحل أن 
 المناسبة.

 قلة كفاءة الطريقة التقليدية فضال عن سوء استخدامها في مواجهة التقدم والتغير في
 متها للفلسفة التربوية الحديثة .ءمجال التدريس وعدم مال

 الحديثة في التدريس. مدرسي التاريخ على االستراتيجيات وإطالعمعرفة ندرة 
  مواكبة االتجاهات المعاصرة ألساليب وطرائق التدريس الحديثة القائمة على 

 نظرية ما وراء المعرفة. 
) PLANأثر التدريس بإستراتيجية بالن ("دراسة أجراء ارتأى الباحث  لذلك    

ربي االولتباعدي لدى طالب الصف الخامس األدبي في مادة التأريخ افي التفكير 
وق المعرفي بصورة بمجال التدريس فكون إضافة إلى البحوث المتعلقة تل، "الحديث

 خاصة . لتباعدي بصورهاعامة والتفكير 
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 ة _ ثانوية الفارابيمدرس مادة التأريخ _ مديرية تربية القادسي*

) مدرساً، عن ۲٥قام الباحث باستطالع آراء عدد من مدرسي مادة التاريخ من خالل اخذ عينة عشوائية مكونة من (**
ن الطريقة التقليدية مناسبة في الوقت الحاضر في تدريس أ/هل تعتقد ۱سطريق تقديم استبيان مفتوح بسؤالين محددين (

ن غالبية الطالب يؤدون واجباتهم وتحضيراتهم البيتية أ/ هل تعتقد ۲سجابة كال أذكر األسباب ،مادة التاريخ ؟ إذا كانت اإل
  . بصورة صحيحة ؟، إذا كانت اإلجابة (كال) اذكر األسباب



              
٤ 

 :  Importance of the Researchثانيا: أهمية البحث  
تراكم هائل في خضم ما نواجهه من تطور تقني، وثورة علمية وما تولد عنها من      

ثارها على آرات  سريعة  مرت بالعالم انعكست وما حدث من تغي للمعرفة اإلنسانية
به وتطبيقه في مجال وكانت أسرع مما يمكن استيعا ،نواحي الحياة بدرجات متفاوتة

فجوة وهوة سحيقة بين ما تشهده المجتمعات المتقدمة  أدى إلى ظهوروهو ما التربية،
ومؤسساتنا التعليمية المعاصرة التي لم  مجتمعنا جهة،وما يشهدهعلمياً وتكنلوجياً من 

أصبحت التربية أمام إذ ،من جهة اخرىتستجب لهذه التغييرات إال بقدر ضئيل 
هذا الكم الهائل من المعرفة . فظهرت  أيصال يات ومهام جديدة تتمثل بكيفيةمسؤول

مجها في مواجهة التغير اتجاهات جديدة تنادي بأهمية قيام العملية التربوية وبرا
عن تأهيل  ؤولةشهدها العالم بوصف التربية مسومواكبة مظاهر التطور التي ي

                                                                        األجيال لمواجهة تلك التغيرات.                                                           
   )                                                                                                      ۲٤۷: ۲۰۱۰، ( عطية،)  ۱۱۸:  ۲۰۰۲( جويلي ،                                       
فسير لذلك حظي مفهوم التربية باهتمام الفلسفات التي تناولت الطبيعة اإلنسانية وت    

عمليات التعلم والنمو عند اإلنسان لذلك اختلف مفهوم التربية بين الفلسفات التربوية، 
إلى التربية على  تونظرة المربين إلى دور التربية في حياه اإلنسان فمنها ما نظر

إن التربية هي الحياة ، لذى يمكن تعريف  تعداد الفرد للحياة ، ومنها ما رأأنها إ
عملية منظمة هادفة ترمي إلى إعداد الفرد الن يحيا حياة سعيدة في التربية على أنها 

المجتمع والبيئة والعصر الذي يعيش فيه بموجب برامج تحتوي على ما يلزم لتنمية 
كانت التربية القديمة تركز  إذ،ياً بشكل متوازنالفرد جسمياً وعقلياً ووجدانياً واجتماع

د وغيرهم من علماء تصنيف بلوم وجيلفورعلى المستويات الدنيا من التفكير بحسب 
ن ،على خالف التربية الحديثة التي تركز على المستويات العليا من النفس المعرفي

عموماً ، وذلك  عليااً في تنمية قدرات التفكير الالتفكير وتعتمد التفكير المنطلق أساس
                                                                                   )Tinker , 2003 :17 (                    تجاوبا مع متطلبات الحضارة المعاصرة .

فقد أصبحت التربية والسيما في البلدان المتقدمة متغيرة وأداة للتغير ، فهي وسيلة     
لصنع المواطن واإلنسان الجديد من خالل تنمية تفكيره ومهاراته وخبراته ، بعد أن 

خر وهي آات المحدودة الثابتة من جيل إلى نت مكان لنقل المعارف والمعلومكا
 دُّ حيث تُعَ ،هها مشكالت وتحديات كبيرة وتواج متشعبةبتحولها صارت ذات أهداف 

التربية من العناصر المهمة والفعالة في تحقيق أهداف المجتمع  وإيجاد الحلول 
تمعات وتحديثها وتطويرها، ألنها عملية المالئمة نظراً ألهميتها في عملية بناء المج

اجتماعية ثقافية في أساسها، ومفهومها، ووظائفها فهي من أهم الوسائل التي تتبناها 
                         .ر عليهااألمم والشعوب لتنشئة أبنائها على وفق الفلسفة  التي تسي

   )  ٤: ۲۰۰۳(العجيلي،                                                                            
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ويعد المنهج من موضوعات التربية، بل هو أساس التربية  الذي ترتكز عليه،     
والنقطة الحيوية التي توصل المتعلم بالعالم المحيط به، والوسيلة التي يصل بها 

امل يمثل والش ن المنهج بمفهومه الحديثاإذ ،المجتمع إلى ما يبتغيه من أهداف وآمال
التي تهيؤها المدرسة لطالبها داخلها وخارجها بهدف *جميع الخبرات التربوية

إن المنهج الحديث ال يقتصر على و،ي جميع النواحيمساعدتهم على النمو الشامل ف
المعلومات التي يلقنها المدرسون عن طريق الكتاب المدرسي  إلى طالبهم  بل يشمل 

سية والقيم واالتجاهات واألنشطة التي يمارسها الطالب المهارات والطرائق التدري
                    خر ألنها بمجموعها تشكل وحدة متكاملة.   ن تجزئة هذه األمور الواحد عن اآلوال يمك

                                                    )۲٤۱: ۲۰۱۰غباري وابو شعيرة،(، ) ۳۷:  ۲۰۰۹(جابر وآخرون،                  
يعد المنهج المدرسي واحدا من األهداف التربوية المهمة في  إعداد الطالب إذ     

للحياة، وهذا يعني انه سيقوم بأنشطته الحيوية المختلفة في مجتمع معين، ومرحلة 
المناهج بتخطيطها وفقاً ؤولة عن ، وتقوم الجهات التربوية المسزمنية معينة

طالب لتحقيق أقصى درجة ممكنة من النمو لقدراته واستعداداته للخصائص النفسية لل
                                                                    )۳۱۱: ۲۰۱۰(نصر هللا،                                           ة.                  المختلف

ة الدراسية وأوجه النشاط المختلفة على إن المنهج المدرسي الذي تكون فيه الماد    
نحو يشبع حاجات المتعلمين وميولهم ويتماشى مع قدراتهم واستعداداتهم واتجاهاتهم 
المرغوب فيها، يؤدي إلى نمو المتعلم نمواً متكامالً مرغوباً فيه إلى أقصى حد 

يه تجنب مستطاع فضالً عن انه يؤدي إلى إن يسير التعلم سيراً فيه اقتصاد للوقت وف
جعلهم قادرين على أن يالطالب والمدرسي هج عد المنيولكي ،لكثير من نواحي الفشل

تغيرات وما يحدث  يواكبوا الحياة الحاضرة والمستقبلية وما يطرأ على هذا العالم من
ينبغي لمن يقوم على شؤونها إن يدرس خصائص المجتمع ويتعرف فيه من مشكالت،

ية والعقلية للمتعلمين ، ليكون التعامل معهم مثمراً على الحاجات التربوية والنفس
 وتكون خططها في تهذيبهم وتعليمهم موسومة بسمة القبول منهم والنفع لمجتمعهم. 

 )۹۳: ۲۰۰۸،(البرقي                                                                             
المدرسي فهو عنصر مهم من عناصر العملية والمدرس هو من يقوم بتنفيذ المنهج     

بقية العناصر األخرى وله الدور القيادي والتوجيهي في المجال في التربوية يؤثر 
التربوي ، وان نجاح مدرس المواد االجتماعية في عمله يتوقف على مدى تفاعله مع 

النجاح طالبه وهذا التفاعل هو المحور الرئيس للعملية التربوية والتعليمية وهذا 
تحقق األهداف التربوية لدى الطالب ، التي تمثل مدى سيظهر الحصيلة النهائية 

ولغرض تنفيذ المنهج المدرسي وتوصيلة للطالب بصورة صحيحة البد لمدرس 
المواد االجتماعية أن يساير التطور في ميادين التعليم من طرائق التدريس واألساليب 

 يساعد الطالب على اكتساب المهارات وهو ما  واالستراتيجيات وتكنولوجيا التدريس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * ثقافية، واجتماعية، ورياضية، وفنية
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 )۲۹-۲۷:  ۲۰۰۹والمعارف والقيم والمفاهيم الوارد فيه.      (الهاشمي والعزاوي، 
س في مجال التربية وعلم النفس فقد وتأسيساً على ما سبق ، ونتيجة للتقدم الملمو 

أجريت محاوالت عدة الستحداث استراتيجيات وطرائق وأساليب تدريسية تُذلل 
الصعوبات وتحقق األهداف المرجوة من المادة الدراسية بال عناء أو تخبط ، وشملت 
هذه المحاوالت المناهج الدراسية برمتها ، إذ إن طرائق التدريس تُعد عنصراً مهماً 

العناصر الرئيسة للمنهج ، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمحتوى ، كما أنها تؤدي  من
 دوراً بارزاً قي تحقيق األهداف التعليمية .

لذا فان العاملين في مجال طرائق التدريس لم يألوا جهداً في البحث عن كل     
ية. ومن هنا اإلستراتيجيات والطرائق التي تعمل على تطوير مفردات المناهج الدراس

أصبح لزاماً على المدرس أن يبحث عن ما هو حديث من هذه االستراتيجيات و 
يبتعد من خاللها عن األساليب القديمة التي تجعل من المتعلم التي الطرائق التدريسية 

                                                                                                                )               ۸۰: ۱۹۸٤(اللقاني، .لى اإلصغاء وتلقي المعلومات فقطمتلقياً ودوره محدوداً وقائماً ع
والمالحظ على تدريس مادة التاريخ في مدارسنا اليوم استخدام الطرائق التدريسية     

وتفاعلهم في  بالتقليدية التي تؤكد الجوانب النظرية أو الكلية من غير اشتراك الطال
المواقف التعليمية، وعدم مراعاتها للفروق الفردية بينهم في القدرات واالستعدادات 
واالهتمامات، وظل تدريسها معتمداً على المدرس والكتاب المدرسي إلى حد كبير، 

 عن االهتمام بها.                    بى جمود هذه المادة وانصراف الطالأدى ذلك إلوهو ما 
 )٦: ۱۹۹٤(الفريجي،                                                                             
البد من وجود استراتيجيات تدريس فعالة يمكن استعمالها في الموقف وعليه     

لتعلمي قادرة على معالجة القصور الموجود في طرائق التدريس لذلك ا ـالتعليمي 
وراء المعرفة بتأييد كثير من البحوث  استراتيجيات ماحظي التدريس باستعمال 

والعربية العالمية بشأن فاعلية هذا المدخل في تحسين عمليات المحلية والدراسات 
التعلم لدى المتعلمين وتأهيلهم ليكونوا ناجحين ذوي كفاءة ذاتية في التعلم وحل 

، (Higgins,2000) هيكنس ةودراس) ۱۹۹٥(الخطيب،دراسةكالمشكالت لديهم  
 .*)۲۰۰۳، ودراسة ( الزيات ،Koch,2000)  (كوجودراسة 

لذا يمكن القول بضرورة أن تسعى المؤسسات التعليمية إلى مساعدة الطالب على     
اختالف أعمارهم ومستوياتهم العلمية وقدراتهم العقلية وميولهم إلى تنشيط مهارات 

وبرامج تعليمية قادرة على وضع التفكير لديهم ، وذلك من خالل بناء مناهج جديدة 
  .استراتيجيات وخطط تدريسية لتنمية التفكير لدى الطالب

) وهي تعني التفكير   PLANومن هذه االستراتيجيات ما يعرف بإستراتيجية (    
في عملية التفكير ، وتساعد هذه اإلستراتيجية على توفير بيئة تعليمية تبعث على 

 ليكون ايجابياً في جمع المعلومات وتنظيمها ومتابعتها التفكير ، ومساعدة المتعلم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  CDابل +اقراص مرنة *قام الباحث باإلطالع على هذه الدراسات بالمكتبة المركزية / جامعة ب
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وتقويمها في أثناء عملية التعليم ، وتساعد أيضا على زيادة قدرة المتعلم على استعمال 
المعلومات وتوظيفها في مواقف التعلم المختلفة ، وتحقيق تعلم أفضل بزيادة قدرة 

 المتعلم على التفكير بطريقة أفضل ، وكذلك تساعد هذه اإلستراتيجية الطالب على 
 ) ٦۰ـ ٥۹: ۲۰۰٥محتوى موضوع الدراسة .                       ( إبراهيم ،  تلخيص

) ، وسيلة مناسبة لتعليم  PLANلباحث أن التدريس وفق إستراتيجية (ل تبينو    
التفكير وضبطه ، وإنها تمكن المتعلمين من اكتساب مهارات إدراكية فوق معرفية ، 

قة صحيحة ، وأتقنها المتعلم ، فأنها تصبح وهذه المهارات إذا ما تم تعليمها بطري
، وبمقدوره استعمالها بصورة عفوية ، واالحتفاظ بها ، وال تحتاج إلى أعادة  *تلقائية

 تعلمها مرة أخرى .
) تتجلى بالدرجة األساس في PLANن أهمية إستراتيجية (أأيضا  حيث يرى    

لتفكير والنقد واإلبداع وحل التفكير التنبؤي عند المتعلمين، وقدرة المتعلم على ا
المشكالت وصنع القرار، ومساعدة المتعلم ليكون إيجابياً في المعلومات جميعها 
وتنظيمها ومتابعتها وتقويمها في أثناء عملية التعلم، وتساعد على قدرة المتعلم على 
استعمال المعلومات والمعارف وتوظيفها في مواقف التعليم المختلفة أيضاً، وتحقيق 

عليم أفضل بزيادة قدرته على التفكير بطريقة تنمي مهاراته واتجاهاته االيجابية نحو ت
المعرفة وبضمنها إستراتيجية  وراء ومن هنا  تبرز أهمية  إستراتيجيات ما المادة.

PLAN)  (  ة من خالل ما يأتي:يمالتعل -في العملية التعليمية 
 فيها وتقييمها ، وذلك بالتخطيط تمكين الطالب من تطوير خطة عملهم ثم التأمل

لتوظيف إستراتيجية ما قبل عملية التنفيذ ومتابعة الخطوات اإلجرائية والوعي 
 لمستوى المعرفة والمدة الزمنية الالزمة لها .

. تمكين الطالب من مراقبة وتفسير ومالحظة القرارات التي يتخذونها 
أقرانهم . فيتأثيرهم تجعل الطالب أكثر إدراكاً ألفعالهم ونشاطاتهم و 
. تمكين الطالب من مراقبة الخطط أثناء تنفيذها إلجراء المراجعة والتعديل 
 تنمي عملية التقييم الذاتي(Self-Evaluation)  التي تُعدُّ من العمليات العقلية 

 الراقية التي تعتمد بهدف التحسين .
جههم بسهولة .                                     تمكين الطالب من جمع المعلومات وحل المشكالت التي توا 
 ) إلى مستوى التعليم    الكمي والعددياالنتقال بالطالب من مستوى التعليم ( 
 ) الذي يستهدف إعداد المتعلم وتأهيله باعتباره محور العملية التعليمية.النوعي( 

 )۳٤۷: ۲۰۰۷( أبو جادو ونوفل،                                                             
  زيادة القراءة والفهم للنصوص المقروءة.بتطوير فهم الطالب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعمليات الخاصة بمجال ) أن الطفل بعد سن السابعة يتمكن من ممارسة اPiagetتؤكد نظرية التطور العقلي لـ( *

  .التفكير بالتفكير (التفكير فوق المعرفية) ، وان التدريب الموجه يحسن  من هذه العمليات عند المتعلمين
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من أجل زيادة قاعدة  اللطالب مرة واحدة ويمكن تعديله ةالمسبق معرفةتفعيل ال
 )Lindy J. Seagrave، 2006 : 22(                             المعرفة.               

) من االستراتيجيات الحديثة PLANيتضح لدينا فيما سبق بأن استراتيجية بالن(    
التي تجعل من التفكير التقدمي المتصاعد مرتكزاً لها في عملية اقلمة عقول الطالب 

التفكير  أرقى أشكال  يُعدومن هنا  قيام بأنشطة عقلية واسعة النطاق .بالومساعدتهم 
اط العقلي عند اإلنسان ، وهو الهبة العظمى التي منحها هللا تعالى لإلنسان ، النش

                                                                  وفضله على سائر مخلوقاته والحضارة اإلنسانية هي دليل على هذا التفكير.                                          
اهتم ديننا اإلسالمي الحنيف اهتماماً كبيراً بالعقل والتفكير ، فكلما بحثنا في وقد     

القرآن الكريم وجدنا الكثير من اآليات القرآنية التي ذكرت العقل ودعت إلى التفكير 
 ومنها قوله تعالى: بســم هللا الرحمــن الرحيـــم     

 َرَواِسَي َوأَْنَهاراً َوِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل فِيَها  َوُهَو الَِّذي َمدَّ األَْرَض َوَجَعَل فِيَها
.1TP0Fَزْوَجْيِن اْثنَْيِن يُْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر إِنَّ فِي َذلَِك آليَاٍت لِّقَْوٍم يَتَفَكَُّرون

∗
P1T  

  ََوتِْلَك األْمثَاُل نَْضِربَُها لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَتَفَكَُّرون .1TP1F

∗∗
P1T                                                                                 

  َوال أَْعلَُم اْلَغْيَب َوال أَقُوُل لَُكْم إِنِّي َملٌَك إِْن أَتَّبُِع ِ قُل الَّ أَقُوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزائُِن هللاَّ
 ***. يُر أَفَالَ تَتَفَكَُّرونَ إِالَّ َما يُوَحى إِلَيَّ قُْل َهْل يَْستَِوي األَْعَمى َواْلبَصِ 

  َماَواِت الَِّذيَن يَْذُكُروَن ّهللاَ قِيَاماً َوقُُعوداً َوَعلََى ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السَّ
  صدق هللا العلي العظيم. َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َهذا بَاِطالً ُسْبَحانََك فَقِنَا َعَذاَب النَّارِ 

فكرة ساعة خير من عبادة سنة ، وال ينال منزلة    الرسول األكرم محمدوقال 
                                                                       .  ****التفكر إالّ من قد خصه هللا بنور المعرفة والتوحيد 

  بادة المخلصينواألرض ع التفكر في ملكوت السموات   : اإلمام علي وعن 
ليست العبادة بكثرة الصلوات والصوم ،إنما العبادة التفكر    االمام الرضاوعن 

                                                          )٥۸۳: ۲۰۰۹(الموسوي،                                                      . في أمر هللا
ن أاألئمة( عليهم السالم) تؤكد قول الرسول(ص)ولمباركة وإن هذه اآليات ا    

التفكير فريضة إسالمية ، وان العقل الذي يخاطبه اإلسالم هو العقل الذي يعصم 
 الضمير ويدرك الحقائق ويميز بين األمور ويوازن بين األضداد ويتدبر . 

اء النفس ، التفكير كعملية معرفية حظي بعناية علمأن  )۱۹۸۳ويذكر(ابا حطب،    
إذ تنامى  االهتمام بالعمليات المعرفية وبالتفكير خاصة ، إلى الحدَّ الذي يمكن القول  

 Thinkingإن العصر الراهن لعلم النفس هو عصر االهتمام بعلم نفس التفكير   
Psychology .                                               ، ۲۰۰:  ۱۹۸۳(أبو حطب    ( 

                                                       

                                     
 .****)۹۱(ال عمران ،***)٥۰( سورة األنعام: ، **)۲۱سورة الحشر: (، *)۳سورة الرعــد:  (
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واستعمل علماء النفس كلمة  التفكير مفهوماً عاماً ألنشطة عقلية مختلفة مثل     
االستدالل ، حل المشكالت ، تكوين المفاهيم وغيرها ، وهناك نوعان من التفكير هما 

جة عالية من الضبط ويمكن التفكير الموجه  والتفكير غير الموجه ، فاألول يتمتع بدر
تقويمه بمعايير خارجية ويعد االستدالل وتعلم المفاهيم أمثلة شائعة للتفكير الموجه 
نحو هدف معين ومعروف ويعتمد على تكوين االرتباطات والعالقات بين المفاهيم 
بينما التفكير غير الموجه هو نشاط عقلي هائم مشتت بين أكثر من موضوع من دون 

ن التفكير الموجه هو التفكير أ)  Wertheimerويرى ويرتهايمر (  هدف معين.
المنتج من خالل التدريب على تعلم المهارات الخاصة بتحليل المشكالت إلى مكوناتها 

   )  ٦ ـ ٥:  ۲۰۰۳( البصري ،    إليجاد أفضل الحلول وانجحها.                          
قدرة على االنفتاح العقلي ، فاإلنسان بحاجة إلى كما إّن أهم سمات التفكير هو ال    

معرفة نفسه ومعرفة اآلخرين وفهم أفكارهم ، واالنفتاح العقلي من الصفات الجيدة 
لإلنسان المفكر، لكنه ليس ميالً فطرياً ، وال بد من أن يُعلم اإلنسان على االنفتاح 

 )۱۹۹:  ۱۹۹۹لحارثي ، ا(             العقلي .                                               
ن أهمية التفكير تكمن في حياة اإلنسان فهو يساعد على حل الكثير أويرى الباحث     

من المشكالت وتجنب اإلخطار نتيجة لما يقوم به من استدالالت وتحليل ، كما انه 
يساعد الفرد على حل كثير مما يقع فيه من مشكالت عن طريق استعمال معاني 

                 األشياء من دون الحاجة إلى تناول األشياء نفسهـا أو معالجتهـا معالجة واقعية عملية.                                             
ن هناك عالقة وثيقة بين التعلم أعلى  )۲۰۰٥ذكر(عبد الهادي وابو حشيش،وي    

ة ، وال يتم ذلك إال عن طريق استعمال والتفكير ، وعلى المدرس أن يُفعل هذه العالق
 استراتيجيات تعليمية توفر فرص التفكير وأعمال الذهن في أثناء الموقف التعليمي.

 )٦: ۲۰۰٥( عبد الهادي وأبو حشيش  ،                                                       
ننا يجب أن أ) ۲۰۰۳،في ( جمل والهويدي )Howardson( هواردسون ويشير    

ننمي قدرات الطالب التفكيرية واالستداللية بشكل منهجي ، وفي أنقى صورة لها ، 
ليستطيعوا تحويل هذه القدرات إلى تعلمهم األكاديمي وسلوكهم الحياتي ، ولم ال نُعيد 
صوغ كل المواد الدراسية على أساس وجود وظائف معرفية مشتركة ، ووفق برامج 

كان  ، وإننا نالحظ في الحياة اليومية إن اإلنسان كلما فكرتتضمن مهارات التفكير
ن اكتساب المتعلم آليات التفكير وخطواته أ اً أكثر تكيفاً واتزاناً ، ولقد بات واضح

مهمة يجب أن تفعلها المدارس والكليات والجامعات ، وتمكين الفرد من توظيفها في 
 )  ۱٦۹: ۲۰۰۳( جمل والهويدي ،            المكان والزمان الالزمين.                

 ) انه حتى يتفوق المتعلم علمياً ، فال بد له من أمرين :۲۰۰۳،ويرى (الحيلة    
 أن تتكون لديه مهارات التفكير بحيث يتفهم معرفته ويستعملها. أولهما :
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ان أن يتمكن من أساليب التفكير بأنواعها المختلفة ، وإذا ما حصل لديه األمر ثانــياً:
فأنه لن يتفوق فحسب ، بل يستطيع أن يوجه نفسه بشكل مستقل في كل العمليات 

 ) ۳۹۳: ۲۰۰۳( الحيلة ،   التعليمية التي تحتاج إلى تفكير .                              
ويعد التدريس من اجل التفكير وتنشيط مهاراته لدى المتعلمين هدفاً مثالياً يسعى     

التطبيقي  مالمهتمون في مجال التربية إلى تحقيقه سواء على المستوى النظري أ
ويتفق معظم الباحثين والمهتمين بشؤون التربية على أن تعليم التفكير للطالب 

ا العمل على تحقيقه ، ألنه يكون لدى والتمكن من مهاراته هو أمر ضروري علين
المتعلم فكراً مستقال وناقداً ويصدر حكمه الشخصي في ظروف الحياة المختلفة ، 
وهذا ما جعل الكثير من علماء النفس والتربويين وخبراء المناهج وطرائق التدريس 
يهتمون بإنتاج العديد من الدراسات والبحوث الهادفة في مجال التفكير واقتراح 

    ) ۲۸٥:  ۲۰۰۹( مغراوي ،         .األساليب واالستراتيجيات المناسبة الكتساب مهاراته
ويرى معظم الباحثين أن تعليم مهارات التفكير وعملياته يكون بصورة مباشرة     

بغض النظر عن محتوي المواد الدراسية ،في حين يرى آخرون أنه يمكن إدماج هذه 
من الخطط والدروس  اً جزءبعدَّه المواد الدراسية، ىالمهارات والعمليات ضمن محتو

التي يعدها المعلمون . وتجسد اهتمام الباحثين في اآلونة األخيرة في التفكير فوق 
المعرفي بالتركيز علي النظرية والتطبيق ، في مجال تدريس التفكير ، وقد احتلت 

  مهارات التفكير العليا،العمليات فوق المعرفية مكانا بارزا في اإلطار الخاص بتعليم 
لذلك فإن تعليم مهارات التفكير فوق المعرفي ( ما وراء المعرفة ) يعني مساعدة 
الطالب علي اإلمساك بزمام تفكيرهم بالرؤية والتأمل ، ورفع مستوي الوعي لديهم 
إلي الحد الذي يستطيعون التحكم فيه وتوجيهه بمبادرتهم الذاتية وتعديل مساره في 

 ىالذي يؤدي إلي بلوغ الهدف . كما أن االهتمام بما وراء المعرفة وتنميتها لداالتجاه 
الطالب ، سينعكس علي تنمية التفكير لديهم بأنماط مختلفة ، وهذا بدوره سينعكس 

 .         تعلمهمفي إسراع  من ثَمَّ تعلم الطالب وتمكنهم من المادة المتعلمة ، و ىعل
  )۱۸٤:  ۲۰۰۹(أبو رياش وآخرون،                                                          

كذلك حظي التفكير بأنواعه المختلفة باهتمام علماء النفس والباحثين لما له من     
) Hayes, 1997لتباعدي  ويفترض هايـس (اأهمية كبيرة ومن هذه األنواع التفكير 

تراتيجية وعمقاً وتنظيماً ودعماً وأكثر أن تعليم التفكير ألتباعدي يجعل التربية أكثر إس
 ) ۲۸: ۲۰۰۷قيماً.                                                                        (خليل، 

لتباعدي أحد أنواع التفكير الذي نالت قدراته اهتماما واضحاً من االتفكير  لذى يعد    
القدرات األساسية الالزمة لإلبداع  الباحثين المعاصرين بصورة خاصة وذلك ألنها

لتباعدي ا) قائالً : (إن التفكير Guilford, 1967لفورد (يوفي هذا الصدد يشير ج
وتعد االستعدادات والوظائف العقلية مظهراً أساسياً  ،عامل مهم في الجهد اإلبداعي

وامل لذلك كما إن تميز األشخاص المبدعين ورفع أدائهم مبني على االستعدادات والع
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لتباعدي وهي القدرات التي تفسر االعقلية التي تقع ضمن مجموعة قدرات التفكير 
مجاالت اإلبداع المختلفة إذ تسهم قدرات محتوى األشكال البصرية في إنتاج 
المخترعين والفنانين التشكيليين في حين يعتمد األفراد المتميزون في الرياضيات 

                                                                          ) Guilford, 1967:162(                              .)على قدرات المحتوى الرمزي
لتباعدي ا) إلى أن األشخاص ذوي التفكير Baronn,1963(بارون ويشير    

يتمتعون باستعداد عقلي معرفي للمحتويات المعقدة والفوضوية فنشاطهم يرتكز على 
يتخطون التصورات المنطقية ويصلون  إذتنظيم ما هو فوضوي باستعمال قدراتهم 

إلى حلول خالقة، وهو يقدم دليالً على هذه القدرة العقلية المعرفية من خالل تأكيده 
لتباعدي يرفضون آلية القمع التي تحد من االستبصار والتفتح اعلى أن ذوي التفكير 

ويكونون قادرين على تغير حدود الواقع من خالل  نحو المنبهات الداخلية والخارجية
 )                                            ۲۰-۱۹: ۱۹۹٦(التميمي ،قلية غير المألوفة.             التصورات واالنجازات الع

بل تتعدى  لتباعدي بوصفه عملية عقلية متكاملةاوال تقتصر األهمية على التفكير     
امل المكونة له، فهناك عدد كبير من البحوث والدراسات التي توصلت ذلك إلى العو

 كينر تعتـقد إذإلى أهمية هذه العوامل وارتباطها بالعديد من مجاالت السلوك، 
)Kunar, 1998 لتباعدي ا) أنه يجب على المدرسة أن تدخل برامج تعليم التفكير

لتباعدي التعليم التفكير إعطاء األولوية  درسينن خدمتها، كما يتوجب على المضم
في غرفة الصف، وأن يعملوا على التنسيق مع األهالي وإدارات مدارسهم لوضع 

 لتباعدي.اتشريع قانوني يدعم ويلزم المدارس بتعليم التفكير 
                                                      )                ۳۰-۲۹: ۲۰۰۷(خليل،                                                                        

لتباعدي تكون االعمليات العقلية واإلدراكية عند ذوي التفكير لباحث ان ويتبين ل    
ناضجة ومضبوطة وغير تقليدية كما أن ميل هؤالء األفراد لإلنتاج حر نشط وهم 

األعمال المدرسية وهم أكثر يمتلكون تفكيراً تصورياً مبدعاً وال يواجهون صعوبة في 
  حرصاً على التعليم.

إلجراء  بحثه  –الصف الخامس األدبي  –ختار الباحث المرحلة اإلعدادية لذا ا    
لمواصلة الدراسة في مراحل عليا، ومن ثم  بفي إعداد الطال االحالي ألهميته

نون قد بلغوا اعتمادهم على أنفسهم في البحث والمتابعة ، ألنهم في هذه المرحلة يكو
 بمستوى متقدما من النضج الجسمي والعقلي واالنفعالي ، وفيها يظهر إحساس الطال

كان قد بلغوا  بباستقالليتهم ، وتحملهم المسؤولية في اتخاذ  القرارات الن الطال
فضال عن إن  ،نضجا  وإدراكا ودراية بحيث يستطيع التحليل واالستنباط والموازنة 

وانفتاحة   الطالب ي هذه المرحلة تتسم بالحداثة وتتناغم مع نضج المواد التي تدرس ف
التاريخ االوربي الحديث والمعاصر وما فيه من احداث تصهر شخصية  مادة ومنها

  .إلى مرحلة الحياة الجامعية  دهضارة لتمهالطالب في بودقة التمدن والح
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هتم بدراسة الحضارات يمن المواد االجتماعية الذي  االوربيالتاريخ يعّد لذا     
وتجسيد للعوامل التي تضافرت على تشكيل الحضارة المعاصرة ويوضح لنا اإلطار 

 Maryالذي تتطور فيه كل أمة ومسيرة اتجاهاتها وتضيف ماري ابوت (
Abbott,2000إلى أن الدروس التي يتعلمها الطالب من خالل مادة التاريخ والتي ( 

تساعدهم وتشجعهم ليصبحوا أكثر قدرة لفهم  بالنسبة لهم مهارات حياتيةتصبح 
األساسية لدراسة التاريخ وهو ما يساعد في الوقت نفسه على تعزيز ثقتهم  العناصر

   بأنفسهم لالستمرار بتطوير معلوماتهم في هذا المجال.
                                                              )32 :MaryAbbott,2000      (                                                     

فمادة التاريخ لها طبيعتها وأهدافها الخاصة التي تسعى إلى تحقيقها ومن هذه     
األهداف تنمية الروح الوطنية البناءة واالعتزاز بالوطن والوالء لألمة وفهم وتفسير 

قة التغير والتطور االجتماعي الحاضر وتنمية التفكير العلمي ومهاراته وإدراك حقي
وتوضيح االتجاهات المستقبلية في حياة األمة وفهم وتقدير العصور الماضية بإحداثها 

 وشعوبها واكتساب القدرة على تقييم النصوص التاريخية ونقدها وتعلم طريقة البحث.      
 )۷٤-۷۰: ۱۹۹۰(األمين،                                                                       

بتقديم المعرفة بما حدث في الماضي مما يزودنا باستبصار  التأريخ تسهم مادةو    
لما يحدث في الحاضر وما نتوقعه في المستقبل ، فهذه المادة شرح للعالقة بين أسباب 
األحداث ونتائجها، ولما كانت األحداث ال تقع في فراغ بل هي مترابطة، فهي 

                                                          .والحاضرن تشير إلى ما سيحدث مستقبال في ضوء دراسته للماضي أتستطيع 
التاريخ مجرد  مجال يستمتع الطالب بقراءة أحداثه وعالقاته مادة عد تلذلك لم     

وظيفه وقصصه وإنما هو قبل هذا كله رصيد من الخبرة له عدة وظائف ، ويمكن ت
البد من إتاحة الفرصة أمام الطالب لكي يبني معارفه  الذلبناء اإلنسان عقليا ووجدانيا 

بنفسه عن طريق الممارسة والتطبيق والمناقشة وهذا ال يتحقق إال عن طريق التعليم 
القائم على فلسفة التفكير فإعطاء الطالب أدوات المعرفة أفضل من تقديم المعرفة له .  

                                                                                                                                              ) ۱۳٦:  ۲۰۰٥( الحميدان ،                                          
اجتماعياً من خالل إلى إعداد المواطن الصالح  التاريخهدف ي وتأسيساً لما سبق    

دراسة مشكالت البيئة التي يعيش فيها ، والمشاركة االيجابية في حل مشكالت 
الجتماعية ، المواد الب بالبيئة المحلية من خالل المجتمع ، وبذلك يصبح اتصال الطا

وضح لنا تطور حياة اإلنسان االجتماعية واالقتصادية والسياسية في تفاعله مع ت تيال
طة به ؛ الن حياتنا الحاضرة ليست سوى امتداٍد  لتلك الحياة واستمرار لها البيئة المحي

؛ ولذلك يصعب علينا فهم الحاضر إال من خالل الماضي الذي يوضح لنا نشوء هذا 
 التراث اإلنساني الضخم وتطوره الطبيعي. 

   )  ۲٤ : ۲۰۰۲) ،( الطيطي ، ۱۱: ۲۰۰۷(قطاوي،                                        
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 -ويمكن تلخيص أهمية البحث الحالي بما يأتي:    
 بالن     االستراتيجيات الحديثة للتثبت من فعاليتها ومنها إستراتيجية تجريب .۱
   )PLAN (  لتباعدي في مادة التاريخ.افي التفكير 
  ، والصف الخامس األدبي من الصفوف خاصةأهمية المرحلة اإلعدادية بصورة . ۲

   لمهمة التي يواجه فيها الطالب تغيرات كثيرة منها نفسية وجسمية واجتماعية ا    
  وانفعالية ، ويحتاج فيها الطالب إلى تنظيم شؤونهم العلمية وتعليمهم بطرائق    
 لقسري .اواستراتيجيات تدريس مرنة ، تسمح بإبداء آرائهم بعيد عن الحفظ    
 تضمنته من حوادث ومواقف وشخصيات.أهمية مادة التأريخ الحديث، وما   .۳
  . عدم وجود دراسة عراقية وعربية حسب (علم الباحث) تناولت إستراتيجية ٤

 .االوربي ) في مادة التاريخ  PLANبالن(    
                                                                                                                 .                                             بأستراتيجيات التعلم الحديثة. إسهام متواضع في رفد المكتبة العراقية ٥

   The Objective Of The Researchثالثا: هدف البحث : 
) في التفكير PLANيهدف البحث إلى معرفة اثر التدريس بإستراتيجية  بالن (    

 لصف الخامس األدبي في مادة التأريخ األوربي .لتباعدي لدى طالب اا

   Hypotheses  Of The Research :البحث  اترابعا: فرضي
 اآلتية :  الصفرية اتقيق هدف البحث وضع الباحث الفرضيلتح    

 :ةالفرضية الرئيس أوال:
) بين متوسط درجات ۰.۰٥داللة إحصائية عند مستوى داللة ( وذ قوجد فريال 

التأريخ االوربي الحديث والمعاصر  مادة وعة التجريبية الذين يدرسونمجمطالب ال
) ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة  PLANباستعمال إستراتيجية بالن (
 لتباعدي. البعدي للتفكير االطريقة االعتيادية في االختبار الذين يدرسون المادة نفسها ب

 :ثانيا: الفرضيات الفرعية
 اللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب الذين يدرسوند اليوجد فرق ذو -۱

ومتوسط درجات الطالب الذين  )PLANباستخدام استراتيجية بالن( التاريخ
 يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية في الطالقة اللفظية.

داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب الذين يدرسون  اليوجد فرق ذو  -۲
) ومتوسط درجات الطالب الذين PLANستراتيجية بالن(التاريخ باستخدام ا

 يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية في الطالقة التعبيرية.
داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب الذين يدرسون  اليوجد فرق ذو -۳

) ومتوسط درجات الطالب الذين PLANالتاريخ باستخدام استراتيجية بالن(
 بالطريقة التقليدية في الطالقة االرتباطية. يدرسون المادة نفسها
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داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب الذين يدرسون  اليوجد فرق ذو -٤
) ومتوسط درجات الطالب الذين PLANالتاريخ باستخدام استراتيجية بالن(

 يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية في الطالقة الفكرية.
ية بين متوسط درجات الطالب الذين يدرسون داللة إحصائ اليوجد فرق ذو -٥

) ومتوسط درجات الطالب الذين PLANالتاريخ باستخدام استراتيجية بالن(
 يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية في المرونة التلقائية.

داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب الذين يدرسون  اليوجد فرق ذو -٦
) ومتوسط درجات الطالب الذين PLANبالن( التاريخ باستخدام استراتيجية

 يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية في المرونة التكيفية.

   Limitations Of The Researchخامسا: حدود البحث:  
 يقتصر البحث الحالي على :       
إعدادية الزيتون للبنينقضاء الديوانيةمديرية تربية  ،محافظة القادسية  ،. 
ة من طالب الصف الخامس األدبي.عين 
المقرر تدريسه لطالب الصف الخامس  والمعاصر كتاب التأريخ االوربي الحديث

االدبي من قبل وزارة التربية العراقية في جمهورية العراق ، تأليف : لجنة من 
وزارتي التربية والتعليم العالي، واختار الباحث الفصول : الرابع ،الخامس، 

 ع ،منه.السادس،الساب
)  م. ۲۰۱۳ -۲۰۱۲الفصل الدراسي الثاني من العام( 
التفكير التباعدي. مهارتي الطالقة والمرونة من 

 :  Bounding Of The Termsسادسا: حتديد املصطلحات 
 ستعرف المصطلحات الواردة في البحث وكما يأتي:   

: األثر
ً
  The effect أوال

 كل من: عرفه
   م): ۱۹۷۸(الحفني 
                        انه النتيجة التي تترتب على حادث، أو ظاهرة في عالقة سببية".                                                    "

 ) ۲٥۳: ۱۹۷۸(الحفني،                                                                        
 )  م) ۱۹۹۸الكفوي: 

أثيراً: ترك فيه أثراً. فاألثر ما ينشأ عن تأثير المؤثر، وهو إبقاء األثر في " أثر فيه ت
 )۲۷۹ :۱۹۹۸(الكفوي،  .                                                             الشيء"

   م ۲۰۰۳ (النجار وشحاتة ( : 
عملية "محصلة تغيير مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه يحدث في المتعلم نتيجة ل

 ) ۷:  ۲۰۰۳، وشحاتة النجار(                                                       التعليم" .
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  م ۲۰۰٤ (القرشي ( : 
"مقدار التغير الذي تحدثه طريقة التدريس ، ويتمثل في نواتج التعلم المعرفية لدى 

 سطات درجاتهم ".الطلبة ، ويقاس من خالل التعرف على الزيادة أو النقصان في متو
 ) ۱۷:  ۲۰۰٤( القرشي ،                                                                     

 األثر إجرائيا : الباحث ويعرف
 التباعدي، في نواتج التعلم   )PLANإستراتيجية بالن(مقدار التغير الذي تحدثه    

التعرف على الزيادة أو  ، ويقاس من خالل خامس األدبيالصف ال بلدى طال
  .  وفق اختبار التفكير التباعدي النقصان في متوسطات درجاتهم

 : التدريس
ً
 Teachingثانيا

 عرفه كل من :
)مجموع النشاطات التي يقوم بها المعلم في موقف " م):۲۰۰٥شبر وآخرون

 . "ل إلى أهداف تربوية محددةتعليمي لمساعدة طالبه بالوصو
 )۱۹:  ۲۰۰٥(  شبر وآخرون،                                                                 

) يشير إلى ما حدث من تعلم للطالب ، وبذلك يجب أن  م ۲۰۰٦الربيعي " : (
من خالل نقل وتفهم وتوضيح وتعليم وإكساب  بوم التدريس بمدى تأثيره في الطالنق

 أسلوب أو طريقة " .                       أيالى الطالب بلمهارات من المدرس المعلومات والخبرات وا
 )      ۳:  ۲۰۰٦( الربيعي ،                                                                         

 )توفير الشروط المادية والنفسية التي تساعد المتعلم على " : م)۲۰۱۰إبراهيم
عليمي بهدف إكسابه الخبرات المطلوبة ، وفقاً لألهداف التفاعل النشط مع الموقف الت

                                                                                                                                                                                                           )٦: ۲۰۱۰(إبراهيم،                                                                  ."التربوية
 ) عملية مقصودة ومخططة تتم داخل المدرسة أو " م) : ۲۰۱۰اليماني وعسكر

 . "خارجا تحت إشرافها بقصد مساعدة الطالب على التعلم والنمو الكامل
 ) ۲۲: ۲۰۱۰( اليماني  وعسكر،                                                           

)م بها المعلم مع مجموعة من مجموعة اإلجراءات التي يقو" : م) ۲۰۱۱بدوي
 )٤۷: ۲۰۱۱(  بدوي،              .        "بغية تحقيق أهداف تعليمية محددة بالطال

ستراتيجية بالن ( القدرة على توصيل مراحل إ :ويعرف الباحث التدريس إجرائيا
PLAN (ما وراء معرفية ضمن خطط معدة من قبل الباحث في مادة التاريخ لا

  .المقرر تدريسه لطالب الصف الخامس األدبي

: اإلسرتاتيجية 
ً
  : Strategyثالثا

 عرفها كل من:
)أولفرOliver,1977( :" مجموعة من األنشطة وأساليب البحث االجتماعي

 .              "لتعليم ما يهدف إليه المنهج بي يقوم بها الطاليمي والبيئي التواألكاد
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                                                                         )oliver, 1977:194( 
 )سكونكschunk,2000 (:  خطط موجهة ألداء المهمات بطريقة ناجحة ، أو

ة الحالية للفرد واألهداف التي يرغب إنتاج نظم لخفض مستوى التشتت بين المعرف
 )schunk,2000:113(                                                         . في تحقيقها

)بأنها خطوات للتعليم ،والتعلم المخطط أن يتبعها المدرس  )۲۰۰۳زيتون " :
داخل الصف الدراسي ،أو خارجه لتدريس محتوى موضوع دراسي معين،بغية 

                                                               )٦-٥:  ۲۰۰۳(زيتون،                                    حقيق أهداف محددة سلفاً " .   ت
مجموعة األفكار والمبادئ التي تتناول مجاالً من " : م) ۲۰۰۸ليمي(الهاشمي والد

املة ومتكاملة ، تنطلق نحو تحقيق أهداف ، المجاالت المعرفية اإلنسانية بصورة ش
ثم تضع أساليب التقويم المناسبة لتعرف مدى نجاحها وتحقيقها لألهداف التي حددتها 

 )۱۹: ۲۰۰۸( الهاشمي والد ليمي ،                                               ."من قبل 
)يستعملها المدرس مجموعة من االجراءات والوسائل التي " م):۲۰۱۱الحريري

لتمكين الطالب من الخبرات التعليمية المخططة ، وتحقيق األهداف التربوية ،وهي 
تشمل االفكار والمباديء التي تتناول مجاالً من مجاالت المعرفة االنسانية بصورة 

 )۲۹۱: ۲۰۱۱( الحريري،  ".                   شاملة ومتكاملة لتحقيق أهداف محددة
 

والممارسات والوسائل واألنشطة  خطواتمجموعة من ال حث إجرائيا:ويعرفها البا
والخطط التي يتبعها الباحث ويعدها مسبقاً لتحقيق األهداف واستعمالها في تنفيذ 

 الدرس ، وتضم مجموعة من األساليب والوسائل واألنشطة وأساليب التقويم.

 : إسرتاتيجية(
ً
 PLAN  :(Plan Strategyرابعا

 عرفها كل من :
 ) كافيرليCaverly,1995(:  تعليمية مصممة لمساعدة اللقراءة لإستراتيجية

 .  النص المقروءالب في فهم الط
                                                                    ) (Caverly ,1995 :190   

 )محتوى ى تلخيص من االستراتيجيات التي تساعد الطالب عل" :م)۲۰۰٥إبراهيم
) ومعناها تنبأ ويشير  Predic) إلى كلمة (Pيشير الحرف (إذ موضوع الدراسة 

) Add) يشير إلى كلمة( A) ومعناها حدد والحرف ((locate) إلى كلمة Lالحرف(
                         .                                      ") ومعناها الحظ أو دونNote) فيشير إلى كلمة (Nومعناها أضف ، إما الحرف ( 

 )٦۱ـ ٦۰: ۲۰۰٥( إبراهيم ،                                                                   
) التي تشدد وراء المعرفة في فهم المقروء  من إستراتيجيات ما" :م) ۲۰۱۰عطية

رائي على التفكير التنبؤي لدى القارئ وتنمية القدرة على تلخيص الموضوع الق
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وكيفية تطبيق المعلومات الجديدة واالستفادة منها في مواجهة المهام اليومية التي قد 
 )۲۳۳: ۲۰۱۰( عطية،               .               "يتعرض لها الفرد في مواقف حياته

 ويعرفها الباحث إجرائيا:
في  حثمجموعة اإلجراءات والخطوات واألساليب التدريسية التي استعملها البا   

) المرحلة P.L.A.Nالتي تسير وفق أربع مراحل(تدريس المجموعة التجريبية ، 
وهو  Pاألولى يتنبأ فيها الطالب بما يعرفه عن الموضوع ويرمز لها بالحرف 

ما المرحلة الثانية وفيها يتم تحديد األفكار الصحيحة أ) ، Predicاختصار لكلمة (
)، آما المرحلة locateاختصار لكلمة (وهو  Lوغير الصحيحة ويرمز لها بالحرف 

)  (Addوهو اختصار لكلمة   Aالثالثة فيتم إضافة أفكار جديدة ويرمز لها بالحرف 
ما المرحلة الرابعة واألخيرة  يتم  فيها تدوين ما تم تعلمه بالفعل من خالل تقييم أ،  

)، وتتم  Noteوهو اختصار لكلمة ( Nاألفكار السابقة والحالية ويرمز لها بالحرف 
من خالل دراسة مواضيع الفصل الرابع، الخامس ، السادس ، السابع،   من مادة 

 .للصف الخامس األدبي في العراقوالمعاصرالتاريخ األوربي الحديث 
 

: 
ً
 Divergent Thinkingلتباعدي :االتفكري  خامسا

 عرفه كل من :
جيلفورد)( Guilford,1959: شخص لمعلومات قدرات عقلية تتمثل بإنتاج ال

واستجابات متعددة ومتنوعة تتميز بالطالقة والمرونة في األفكار نتيجة لتعرضه 
 )Meeker,1969:20(                                        لمثيرات مقدمة له.           

 )كولبKolb , 1984 (: ذلك النوع من التفكير الذي يكون فيه المتعلم متفاعالً مع
                                                                                )۳۱۳: ۲۰۰۰( جولمان،                       تعليمي بشكل ايجابي وفعال .  الموقف ال

) تفكير يتميز باألصالة مع التركيز على تنوع النتاجات " :م) ۱۹۹۰قطامي
                                                                                   ) ۱۹: ۱۹۹۰(قطامي،                                                           .   "وكيفيتها

 )لتشعبي الذي يتطلب من الفرد طرح العديد من االتفكير " :م) ۲۰۰۳سعادة
                                                                       )۲٤۳:  ۲۰۰۳( سعادة،   ."االستجابات المختلفة للسؤال الواحد او المشكلة الواحدة

 )التفكير الذي يترتب عليه إنتاج العديد من الحلول أو " :م) ۲۰۰٤العتوم
 . "االستجابات المختلفة دون تقييد لتفكير الفرد بقواعد محددة مسبقاً 

 )۲۰۰:  ۲۰۰٤( العتوم،                                                                         
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 ويعرفه الباحث إجرائيا:
قدرة الطالب على االستجابة الصحيحة للفقرات التي يتضمنها االختبار الذي أعده    

الباحث خصيصاً لهذه الدراسة والمتكون من  الطالقة بأنواعها ( اللفظية والفكرية 
التي يعبر عنها والتكييفية) ة والتعبيرية) والمرونة بأنواعها ( التلقائية واإلرتباطي

 لتباعدي .اعليها الطالب في اختبار التفكير بالدرجات التي يحصل 

:
ً
 اخلامس األدبي : سادسا

لتعليم في العراق،للفرع هو الصف الثاني من صفوف المرحلة اإلعدادية في نظام ا   
راسة فيها ثالث سنوات ، وتتوسط بين المرحلة الرابعة األدبّي ،إذ تكون مدة الد

 والسادسة،وتمثل المرحلة الممهدة للدراسة الجامعية.
  )۱۱: ۱۹۹۳(وزارة التربية،                                                                   

 :
ً
  :االوربي التاريخسابعا

 عرفه كل من:
)ت االصالح الديني والصراع المذهبي من اجل صورة حركا": )۱۹۷۷الشناوي

زمنية تمتد  ليكية والبروتستانتية وهي تغطي مدةالعقيدة بين قوتين كبيرتين هما الكاثو
م وتصل في بعض اجزاء اوربا الى ۱٥۰۰م الى سنة ۱۳۰۰بضعة قرون من سنة 

 )۱۸-۱۷: ۱۹۷۷(الشناوي،            .                                      "م۱٦۰۰سنة 
)ستكشافات الجغرافية التي قام التأريخ الذي يبدأ بحركة اال" :) ۲۰۱۰الهاشمي

م وهذه الحقبة ۱٤۹۲والوصول الى العالم الجديد عام Columbus) (كولومبسبها 
 )۱۷: ۲۰۱۰(الهاشمي ، .           "تعتبر خير دليل على بدايه لتأريخ أوربا الحديث

 )االنتقال من العصور الوسطى الى ة التي تطلق على مدة التسمي" : ) ۲۰۱۱نجم
على المجتمع االوربي  كل التغيرات والتحوالت التي طرأت العصر الحديث وتشمل

وتمتاز  ۱۷مر حتى نهاية القرن وتست ۱٤من القرن  النواحي التي تبدأفي شتى 
 )۱٦:  ۲۰۱۱( نجم،                               ."ثرها بالمفاهيم الكالسيكية القديمةبتأ

 : بـاجرائيا الباحث التأريخ االوربي الحديث والمعاصر ويعرف
 ريخ األوربيمجموعة الحقائق والمعلومات والمهارات التي يحتويها كتاب التا   

ست منه الفصول ( الرابع، رَّ الذي دُ للصف الخامس األدبي  الحديث والمعاصر
عتي البحث ، والذي أقرت تدريسه وزارة الخامس ،السادس ، السابع ) لطالب مجمو
 م.۲۰۱۳-۲۰۱۲التربية في جمهورية العراق للعام الدراسي

 
                                   



 الفصل الثاني

 خلفية نظرية ودراسات سابقة
 

خلفية نظرية 

 ما وراء المعرفة .   المحور األول : إستراتيجيات

 . لتباعــــــــــــــــــــدي: التفكير ا المحور الثاني

 

 دراسات سابقة 

 .  )PLANتناولت إستراتيجية بالن (المحور األول : دراسات 

  . لتباعــــــــــــــــدير االمحور الثاني : دراسات تناولت التفكي
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نظرية خلفية:  Theoretical Background    
 يتناول األول:محورينوسنتناول فيها الخلفية النظرية يتضمن هذا الفصل     
على النحو  لتباعدياالتفكير  فيتناول المحور الثاني اماتراتيجيات ما وراء المعرفة اس

 اآلتي : 

 وراء املعرفة ما اسرتاتيجيات/لاحملور األو: Strategies and metacognition    

: نشأة
ً
 Originated the theory of knowledge :وراء املعرفة ما مفهوم أوال

beyond 
ات من القرن العشرين، ليضيف يظهر مفهوم ما وراء المعرفة في بداية السبعين   

بعدا جديدا في مجال علم النفس المعرفي ، ويفتح آفاقا واسعة للدراسات التجريبية 
ت النظرية في موضوعات الذكاء والتفكير ومهارات التعليم. وتطور والمناقشا

ات من القرن الماضي ، وما زال يلقى ياالهتمام بمفهوم ما وراء المعرفة في الثمانين
 Costa,2009:26) (                                           .الكثير من اهتمام الباحثين

ما  مفهوم) ان أصل  Jarman &Vavrik , 1995جارمان وفافريك (  فقد اشارا 
 عود إلى مرحلتين من التطور هما :يوراء المعرفة 

تزايد اهتمام الباحثين بعمليات االعتدال اللفظي خالل المعرفة والتركيز  األولى : 
 على استعمال اللغة الظاهرة والباطنة وذلك في مختلف المواقف عند أداء المهمة .

واألنظمة المعرفية المشتقة منه  نولوجية واالهتمام بالحاسوبالثورة التك الثانية :
 الى ان) ۲۰۰۷،العتوم والجراح(ذكر والتي سميت بنظرية معالجة المعلومات ،

ظهر ضمن  وراء المعرفة قد اكد بأن مفهوم ما)  Sternberg,1979( ستيرنبيرج
لتمييز  المعرفةلعمليات التحكم ب أنموذجبناء  الجلنظرية معالجة المعلومات سياق 

 )  ۲٦٦ :۲۰۰۷ (العتوم والجراح،   .     العمل االستراتيجي في حل المشكلة
في تطوير مفهوم ما وراء المعرفية إلى الباحث المعرفي               يرجع الفضلو     

دراساته األولى في هذا المجال على تحسين قدرة  في ) ،إذ ركزFlavell(فالفل ، 
ر ، وذلك من خالل العمل على مساعدتهم على التفكير في األطفال على التذك

المهمات التي يواجهونها ومن ثم توظيف االستراتيجيات التي من شأنها تطوير 
 التذكر لديهم   وقد أطلق على هذا النوع من التفكير في بداية األمر مصطلح ما وراء

مجاالت أخرى  ى ) وبعد ذلك توسع هذا المفهوم ليمتد إلMeta memoryالذاكرة  (
                                                                        )۳٤۳:  ۲۰۰۷جادو ونوفل ،  (أبو                                 .من البحث والدراسة 
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،  ببطءطور يتمبكراً، و يظهرما وراء المعرفية  ويتضح مما سبق ان مفهوم   
وتزداد تعقيداً  عوامل البيئية والوراثيةبتأثير ال طالبد العنستمر في التطوريو

 .وتشابكاً مع التقدم في مستوى النضج والتعلم 

 :
ً
 The concept of metacognition مفهوم ما وراء املعرفة:ثانيا

 سمياتتعدة تحت " في اللغة Metacognition"ماوراء المعرفة مصطلح  ظهر    
ما  –الميتا معرفية  –ما بعد المعرفة  –فوق المعرفي  ما –منها: ما وراء المعرفة 

 المعرفة الخفية.  –التفكير حول التفكير  –التفكير في التفكير  –وراء اإلدراك 
: معرفة الفرد لما ابأنه Metacognition) ما وراء المعرفة Flavellعرف (فقد     

متعلقة بطبيعة المعرفة يتعلق بعملياته المعرفية ونواتج تلك العمليات والخصائص ال
والمعلومات لديه وكل ما يتعلق بها مثل األوليات المالئمة لتعلم المعلومات أو 
المعطيات وتستند إلى التقويم النشط وضبط وتنظيم هذه العمليات في ضوء 

 ) Flavell,1987: 78(                          الموضوعات المعرفية أو المعطيات. 
عني الوعي بتفكيرنا تن "ما وراء المعرفة" أ )Cox  2005,(وسكَ يرى في حين     

ي في مراقبة ما نفعله عندما نقوم بإنجاز مهمة أو مهمات محددة، أو نستخدم هذا الوع
 Strategic( إستراتيجيتفكير  ون "ما وراء المعرفة" هأيرى وأو ضبطه 
thinking .(                                                           )39 :,2005  Cox( 

) بأنها الوعي بالمعرفة وضبط وتنظيم هذه المعرفة، ۱۹۹۸ويرى( الزيات ،    
والقدرة على التقويم الذاتي، وإصدار األحكام على الذات، والمراقبة الفعالة للمعرفة، 

 Understanding) وفهم المعرفة (Knowledgeوكذا التمييز بين المعرفة (
Knowledge( نى الوعي واالستخدام المالئم لهاوالعمل بها، بمع .  

                                                                                                                                  )۲٥۷- ۲٥۰ :۱۹۹۸(الزيات،                                                                
 يأتي: ما نستنتجومن خالل العرض السابق لتعريفات ما وراء المعرفة 

  عرف من نمط نشاط الفرد المعرفي وليس المعرفة العامة يُ إن ما وراء المعرفة
 التي يملكها الفرد حول الظواهر والموضوعات. 

  ُن التفكير المركب ورتبة عليا م عد ما وراء المعرفة نمطاً من أنماط التفكيري
 تضمن مهارات تفكيرية عليا، ويمكن تنميتها  عن طريق برامج التعليم والتعلم. يو
 عمليات معرفية على  عمليات من الدرجة الثانية أي إنهتعلق بيما وراء المعرفة

عمليات معرفية أخرى، أو نشاط فكري على نشاط آخر وهو المعنى الدقيق لمقطع ما 
 ).Metaوراء (
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ً
 Skills beyond knowledge : ارات ما وراء املعرفةمه: ثالثا

العمليات  بأنها مهارات ما وراء المعرفة )(Ruffman,1998عرف ريفمان      
مهارات  ، ويحدد خمس يةالتي تساعد المتعلم على تنظيم العمليات المعرفية األساس

، وصياغة أساسية هي : التخطيط ، استراتيجية تنظيم المعلومات ، ومراقبة الفهم 
بثالث فيحددانها  Paris & Gacopباريس وجاكوب اما ،االستراتيجيات ، والتقويم

 ) Ruffman, 1998 : 397  (    . مهارات أساس هي التخطيط والمراقبة والتقويم
    وهي كاالتي:             

 :   Planning skillمهارة التخطيط   -۱
سبة ، وتحديد المصادر التي تؤثر في يعني مفهوم التخطيط اختيار الخطط المنا    

هدفي ؟ وما المعلومات التي  طبيعة المهمة ؟ وما األداء وتتضمن األسئلة اآلتية : ما
وان القدرة على التخطيط يتم تطويرها ،؟ وكم من الوقت والمواد احتاج ؟ احتاجها

رد بعمل وتظهر هذه القدرة عندما يقوم الف،وتحسينها في مرحلتي الطفولة والمراهقة 
من األعمال بناًء على األهداف التي يسعى لتحقيقها ، وامتالك هذه المهارة له أهمية 

  . كبيرة في جميع المستويات الشخصية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية
                                       Schraw & Graham , 1997 :6)               (                                                    

أن مهارة التخطيط ترتبط بشكل أساس بالمعرفة التقريرية والشرطية ، يالحظ و    
ولكي يقوم الطالب بوضع خطط واستراتيجيات إلنجاز أهداف محددة ، يجب أن 
يكون على دراية بما لديه من معلومات حول المهمة المطلوبة ، ومعرفة األهداف 

لدمجها معا كي تنتج خططا جديدة  ،قيقها ، ليختار الخطط المناسبةالمطلوب تح
     .يواجه بها مواقف معقدة

 :Self-Regulation & Monitoring skill مهارة التنظيم والمراقبة الذاتية -۲
وتتعلق بمراقبة الذات والخطوات التي يتبعها المتعلم لتحقيق الهدف ، وتتضمن      

لدّي فهم واضح لما افعله ؟ هل للمهمة معنى ؟ هل ابلغ أهدافي ؟ األسئلة اآلتية : هل 
يشير التنظيم الذاتي إلى اإلدراك الواعي عند  إذ هل يتعين علّي إجراء تغييرات ؟

نظامية ، وقد  أوقاتالقدرة على اختبار النفس في الطالب ، وفهمه ألداء العمل و
تتطور بشكل بطيء سواء عند القدرة على التنظيم  نأأكدت نتائج معظم األبحاث 

                                                                                       )   Schraw , 1995 : 222(                                     .األطفال م عندلبالغين أا
ن من المدخالت نوعيب المتعلم لدى عملية حدوث المراقبةان  يتبين مما سبقو    

يضم أهداف المهمة أو المشكلة التي  فاألولة : اء المعرفور مابمصدرها الحس 
هو وصف للحالة المعرفية للطالب في أثناء قيامه  الثانييتعامل معها المتعلم ، و

المصدرين ينتج لديه تغذية  بالمهمة ، وعند قيام الطالب بالمقارنة بين هذين
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القرارات المناسبة لالستمرار في العمل ، ومعالجة  ا يساعده على اتخاذممراجعة
   .الصعوبات إن وجدت

 
                           

 :  Evaluation skillمهارة التقويم  -۳
تتعلق بتقويم انجازات الطالب ذاتياً ومراجعة عناصر القوة والضعف في تفكير     

ما الذي نجح لدّي ؟ ما الذي لم الطالب ، وتتضمن األسئلة اآلتية : هل بلغت هدفي ؟ 
ويشير التقويم إلى معرفة  .ينجح ؟ هل أقوم بعملي بشكل مختلف في المرة القادمة ؟

وتظهر عملية التقويم عبر العملية ، ة المنتج أو خطئه وكفاءة الطالب مدى صح
التخطيط والمراقبة وفي كل خطوة من خطوات العمل ،  العقلية بأكملها ، بدءاً من

ن عملية التقويم هي عملية إ إذ األهدافتضمن التحقق من مدى الوصول إلى فهي ت
وان مهارة التقويم   قلية وفي أثنائها والى نهايتها ،مستمرة تبدأ من بداية العمليات الع

فوق المعرفية تبدأ قبل الشروع بالمهمة ، وفي أثناء تنفيذها ، ثم بعد انجازها ، ولكن 
القيام  بميكانيكية ، بل ينبغي على الطال ذج بطريقةيجب أن ال يؤخذ هذا النمو

  .بالتخطيط والضبط والتقويم في كل مرحلة من مراحل التعلم
                                                                ) Schraw , 2002 : 131 ( 

 
ً
  : فةوراء املعر ماواسرتاتيجيات املعرفة  اسرتاتيجيات الفرق بني: رابعا

The difference between knowledge and strategies strategies and metacognition                                   
 وراء المعرفة ، تختلف االستراتيجيات المعرفية عن استراتيجيات ما    

، لتساعد الفرد في الوصول لهدفه المعرفي  أساسافاالستراتيجيات المعرفية مصممة 
ق في انه حق األكيدةبالشعور بالثقة  جيات ماوراء المعرفة فتساعد المتعلماستراتي أما

 إستراتيجيةببطء ليتعلم محتوى ما يقرؤه ،وهذه  هدفه ، وبالمثل ، قد يقرأ المتعلم
سهولة المحتوى الذي  أويقدر مدى صعوبة  أنية ، وقد يقرأ بسرعة لمجرد معرف

ماوراء معرفية . ومن ثم ، يتعلم الفرد  تيجيةإسترايجب عليه تعلمه ، وهذه 
االستراتيجيات المعرفية ليحدث النمو المعرفي ، ويتعلم استراتيجيات ماوراء 

                                                                                       )  Flavell,1987: 23(                                .يالنمو المعرفالمعرفة ليراقب 
 أثناءفي انه  ) ، (Flavell,1979 فلالفمع  ) (Georgy,2001ويتفق جورجي     

النمو يتعلم الفرد إستراتيجيات المعرفة لتحقيق التقدم المعرفي ، واستراتيجيات 
استراتيجيات المعرفة تمكن الفرد  إنماوراء المعرفة ليراقب التقدم المعرفي ، أي 

 إنوراء المعرفة الفرد من  قدم ليبني المعرفة بينما تمكن استراتيجيات مايت إنمن 
 يراقب ويحسن تقدمه ليقوم فهمه ويطبق معرفته على مواقف جديدة ومن ثم ، يعد ما
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وراء المعرفة عامالً هاماً للفعالية المعرفية ، كما انه يراجع ويضبط العمليات 
 ) Georgy , 2001 18:(                                                        .المعرفية 

االستراتيجيات المعرفية هي الطرق التي يقوم المتعلم من خاللها بتوجيه  وتعد    
وراء المعرفة في  نجد استراتيجيات ماحضوره ، وتعلمه، وتذكره، وتفكيره،في حين 

تسمح للمتعلم  المعلومات ،كذلك للحصول على قدر اكبر منتعقيداً  أكثرمستوى 
بتطوير وعيه بقدراته التعليمية الشخصية والعمليات او المناهج التي يمكن من خاللها 

 ) Frances and Jeffery,1998:23(                                   .زيادة القدرات
استراتيجيات المعرفة و استراتيجيات بينالتشابه  استخالص أوجهمما سبق يمكن 

 : نأرفة . فمن حيث أوجه التشابه نجد وراء المع ما
 إمكانيةمن المعرفة فبالرغم من  أخرى أنماطاوراء المعرفة تماثل  معرفة ما    

دون قصد . من  لياً آكثيراً ما تستنبط  إنها إالاستخدامها بقصد من قبل المتعلم ، 
ي يفشل الفرد ف أوتكون غير دقيقة ،  أنالمعرفة ، يمكن  أشكالومثلها كباقي 

االختالف  أوجهأما تم تنشيطها لكنها تكون غير مفيدة،ي أوتنشيطها عند الضرورة، 
 :األتي )۱(فيمكن توضيحها بالشكل

 االستراتيجيات
 ةيماوراء المعرف              ةيالمعرف              

، التذكر ،  اإلدراكجميع العمليات النفسية : 
 التخيل ، التخزين والتفكير .

بالعمليات التي يمارسها في مواقف  وعي الفرد
 أوالتعلم المختلفة نتيجة حصوله على معرفة 

معلومات معينة تتصل بهذه المواقف ، 
يقوم الشخص  أنوراء المعرفة  ويتضمن ما

ببعض التأمالت الشخصية حول كل عملية من 
هذه العمليات وان يكون قادراً على وضع 

ا على المعارف والقيام بمراقبته الضوابط
 وتقييمها .

وراء المعرفة هامة لفهم كيف يتم  مهارات ما المهمة ألداءمهارات المعرفة هامة 
 المهمة  أداء

استمراراً  أكثروراء المعرفة  مهارات ما مهارات المعرفة محددة المجال
 وعمومية

تكون موجودة  أن إلىمهارات المعرفة تميل 
 المواد. أوداخل المجاالت 

حتى لو  متعددةمعرفة مجاالت وراء ال تشمل ما
المشتركة بين هذه  األشياءكان هناك القليل من 

 المجاالت .
تساعد أساسا لاالستراتيجيات المعرفية مصممة 

 الفرد في الوصول لهدفه المعرفي .
وراء المعرفة تساعد الفرد  استراتيجيات ما

 في انه حقق هدفه. األكيدةعلى الشعور بالثقة 
ستراتيجيات المعرفية ليحدث يتعلم الفرد اال
 النمو المعرفي .

وراء المعرفة  يتعلم الفرد استراتيجيات ما
 ليراقب النمو المعرفي .
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المعرفة ضرورية للحصول على معلومات 
 معينة تتصل بالموقف.

وسيلة  وإنماوراء المعرفة ليست غاية  ما
 (عملية).

المعرفية هي الطرق التي  تعتبر االستراتيجيات
تعلم من خاللها بتوجيه حضوره ، الميقوم 

 وتعلمه ، وتذكره ، وتفكيره .

وراء المعرفة في  تظهر استراتيجيات ما
تعقيداً وهي التي يستخدمها  أكثرمستوى 

االستراتيجيات  أنواعالمتعلم لتحديد أي 
المعرفية التي يستخدمها للحصول على قدر 
 اكبر من المعلومات . وتعتبر استراتيجيات ما

المعرفة هي تلك االستراتيجيات التي  وراء
تسمح للمتعلم بتطوير وعيه بقدراته التعليمية 

المناهج التي يمكن من  أوالشخصية والعمليات 
 خاللها زيادة القدرات .

     ةية وما وراء المعرفيالمعرفاالستراتيجيات )الفرق بين ۱(شكل
                                                    )٥: ۲۰۰٤صفوت،(                                                                            

: قياس ما
ً
 Measure beyond the knowledge وراء املعرفة: خامسا

 ,Tobias) وايفرسون توبياس هاكما يذكر ، المعرفة وراء ما قياس أساليب تنقسم    
Everson, 1996   (وراء ما بقياس تم التي تضم: المقاييس األولى ئةالف فئتين على 

 وراء ما بقياس متت الثانية فئةال مقابل في ومحددة، نوعية أداء مواقف في المعرفة
 .نوعي أداء بموقف االهتمام دون عموما مواقف األداء في المعرفة

 واقفالم مأ النوعية المواقف في سواء المعرفة وراء ما قياس في الباحثون اعتمد وقد
                          (Tobias, Everson, 1996 : 1-2)              :هما أسلوبين على العامة

 Protocol analysis method : البروتوكول تحليل طريقة -۱
 أدائه عند متعلمال ابه يقوم التي المتتابعة الذهنية لألنشطة وصف البروتوكول ديع    

 :هما نوعين إلى تقديمها طريقة ضوء في البروتوكوالتوتقسم  .مشكلة حل أو لمهمة
 تفكيره عمليات عن يعبر أن متعلمال من يطلب إذ : الشفوية البروتوكوالت - أ

 المتآني الرصد على الطريقة هذه وتعتمد المهمة، على األداء مسموع أثناء بصوت
 يتلفظإذ  ةالمهم على األداءThinking a loud أثناء المعرفية وراء ما للعمليات

 التي العبارات عدد ذلك بعد يحسب ثم الحل، أثناء ذهنه على يخطر ما بكل الفرد
 ومراقبة للحل، التخطيط) مثل استخدمها التي المعرفة وراء ما مهارات :عن  تعبر

                       (Panaoura,Philippou,2004 : 2)  الحل نحو التقدم عمليات
 كتابة يسجل أنتعلم الم من فيها يطلب التي : التحريرية تالبروتوكوال -ب        
 على ويطلق إنجازها، وحتى تقديمها لحظة للمشكلة من حله أو للمهمة أدائه طريقة

 .(Thinking a loud on paper)الطريقة  هذه
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 تقرير تستخدم والتحريرية الشفوية البروتوكول تحليل طريقة أن سبق ممايتبين و    
    تستخدم أخرى اً طرق هناك ولكن لها إتمامه وبعد أدائه للمهمة لحظة اتهلعملي الفرد
بوصفه  األداء بكفاءة التنبؤ على تعتمد التي المهمة أداء قبل لذاته متعلمال تقدير

 يكلف إذ معرفةبال الوعي معرفة مراقبة مقياس مثل المعرفة وراء لما  مؤشراً 
 وتلك حلها، في ينجحون قد منهأ يشعرون التي األسئلة أو المشكالت بتحديد الطالب

 فإذا الحقيقي بأدائهم هذه التنبؤات تقارن ثم حلها، في يفشلون قد منهأ يشعرون التي
على  وبعدها يتم الحكم, به المتنبأ واألداء الفعلي األداء بين تباين وجود عدم اكتشف

  .المعرفية و الذاتية قدرات الطالب
 Questionnaires - self-report lists : الذاتي ريرالتق قوائم – االستبيانات-۲

 وسرعة بسهولة تطبيقها إلمكانية نظرا االستبيانات الستخدام الباحثين بعض اتجه    
 مثل في المفحوصين يّكلف ما وعادة من المجموعات، كبير عدد على وموضوعية

تخص  معينة عبارات تجاه البدائل أحد باختيار موقفهم يحددوا أن المقاييس هذه
 المقاييس تلك تتعرض ولكن.التعلم أثناء يستخدموها التي واإلستراتيجيات العمليات

 إليها أشار األسئلة لبعض المعرفة وراء ما مثل معقدة عملية قياس في استخدامها عند
 وهي: (Tobias & Everson, 1996)وإيفرسون  توبياس

؟ التعلم أثناء اهنيستخدمو التي المعرفية العمليات الطالب يعي هل 
من االختيار طريق عن العمليات تلك استخدام وتقرير وصف الطالب يستطيع هل 
                                  متاحة؟ بدائل عدة   
؟ يستخدمونها التي العمليات تلك بأمانة الطالب يقرر هل 

(Tobias & Everson, 1996:4)                                                         
 بصفة عنها اإلجابة في الطالب أمانة إلى االشارة على تلك المقاييس تُعدو    

 تؤثر قد التقارير تلك أن الطالب لدى الكامن االعتقاد بسبب ذلك يكون عامة،وربما
 تؤثر والتي االجتماعية آثار المرغوبية ضايأ وربما الدراسية، المواد في درجاتهم في
 البروتوكوالت من كالً  يعترض الذي للقصور ونظرا.المقاييس هذه مثل صدق في

 عدم األفضل أنه من الباحث فيرى واالستبيانات، الشفوية مأ التحريرية سواء
 أكثر واستخدام العليا العمليات تلك قياس في المقاييس من واحد نوع على االعتماد

  .أداة من

 
ً
 strategies beyond the: knowledge وراء املعرفة اسرتاتيجيات ما:  سادسا

م على نمط من استراتيجيات ما وراء المعرفة من استراتيجيات التعلم التي تقو    
استخدام مهاراتهم الخاصة في تطوير تعلم مستقل يمكنهم من  بالتدريس يتيح للطال

 .تحمل المسؤولية الذاتية للتعلم
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بما يوظفونه من  بوعي الطالها بأن) :  Gall . etall , 1990(َكولعرفها فقد  
عمليات عقلية ووعيهم لحقيقة قدراتهم وذاكرتهم والتحكم بهذه القدرات والذاكرة .        

                                                )Gall . Etall , 1990 : 1  ( 
 سلسلة من اإلجراءات التيبأنها ) :   Bryon , 2004( برايونعرفها كما    

للسيطرة على األنشطة المعرفية والتأكد من تحقيق الهدف وهذه  با الطاليستخدمه
اإلجراءات تساعد على تنظيم ومراقبة عملية التعلم وتشتمل على التخطيط ومراقبة 

   )(Bryon , 2004: 72 .ةاألنشطة المعرفية والتأكد من تحقيق األهداف لهذه األنظم
قدرات ما وراء المعرفة عند كن أن تعزز وقد وضعت عدة استراتيجيات يم    

 وتعمل على تقويتها منها :  بالطال
 Reciprocal Teaching Strategyالتدريس التبادلي : إستراتيجية   /۱

وأنفسهم  بوبين الطال بشكل تفاعل صفي بين المدرس والطالوتكون على     
أو بحل مشكلة ويعبر  يتبادلون فيه األدوار فقد يقوم الطالب بتدريس مفهوم معين ،

بالتحاور معه وطلب  بتي يفكر بها ويقوم المدرس والطالأثناء ذلك بالكيفية ال
توضيحات منه والتعليل لخطواته واإلفصاح عن كيف يفكر ولماذا سار بهذه الطريقة 

               خطواتها فهي :           أهم أماأو كيف خطط لما قام به . 
أهمية أكثر أنهاالتي يرى  األساسية األفكارالطالب على  وفيه يركز : التلخيص.  
األسئلةالذات بطرح  عالحوار متتضمن هذه العملية  : التساؤل الذاتي 
: إلىيعني فهم المعلومات واالستعانة بالوسائل المختلفة للوصول  التوضيح 

 من الفهم واالستيعاب. أفضلمستوى 
:أفكارعما سيتناوله الموضوع من  يضع الطالب فروضا أنيعني  التنبؤ . 

   )  ۲۲۲:  ۲۰۱۱( عبيد ،                                                                        
  self – questioning strategyإستراتيجية التساؤل الذاتي : /۲

ألسئلة على أنفسهم العديد من ا بستراتيجية على أن يطرح الطالتقوم هذه اإل     
خالل معالجة المعلومات مما يجعلهم أكثر اندماجا مع المعلومات التي يتعلمونها ومن 

دام هذه ثم تخلق لديهم وعيا بعمليات تفكيرهم وذلك الن معالجة المعلومات باستخ
قادرين على استرجاع مواقفهم اليومية وخبراتهم السابقة  باإلستراتيجية يجعل الطال
 أهم أما، القوة والضعف فيها ومن ثم تعديلها أو تغيرها ومحاولة استقصاء نقاط

 خطواتها فهي: 
الذي اعرفه عن هذا ما سؤاله وفيها يطرح الطالب : مرحلة ما قبل التعلم

  ؟عالموضو
على أنفسهم :ما  بسئلة التي يمكن أن يطرحها الطالومن ضمن األ: مرحلة التعلم

 .األسئلة التي أريد أن اسألها اآلن ؟
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على  بسئلة التي يمكن أن يطرحها الطالاأل لتعلم: ومن ضمنحلة ما بعد امر
 ) ۲۱۱:  ۲۰۰۳( عريان ،                     .               ما الذي تعلمته ؟ أنفسهم :

 strategy SOWM: سوم  إستراتيجية/۳
فيها يتبع  معرفية ،إذ دريس المهارات الما وراءوهي من االتجاهات الحديثة في ت    

التي يستعملها الطالب ) ،واإلبداعيالطالب سلسلة من مهارات التفكير الُميسر( الناقد 
والجمل المتناسقة  األفكاراكبر قدر ممكن من  إلىبمساعدة المدرس بهدف الوصول 

 خطواتها فهي: أهم أمافي الموقف التعليمي المحدد.
: التعلم بما ييسر فهم الطالب ، بعد عملية أثناءقبل،  األسئلةتتضمن طرح  التساؤل

 واالنتباه . اإلثارةوزيارة عنصري 
:األشياءالشبه واالختالف بين  أوجهتتم من خالل المقارنة بين  المقارنة والتباين. 
:أخرىتوليد طرائق  أو باكتشافالجاد  اإلبداعهي القدرة على  توليد االحتماالت 

 .ل جديدة بدال من السير في خط مستقيموتنظيم المعلومات المتاحة وتوليد حلو إلعادة
:مواقف معينة . إلىتوقع نتائج معينة باالستناد  أوقدرة المتعلم على تصور  التنبؤ 
:تخطي العوائق التي تواجه  إلىعملية يسعى الفرد من خاللها  حل المشكالت

 بلوغه . إلىالهدف الذي يسعى  إلىالفرد وتحول بينه وبين الوصول 
هو عملية االختيار الواعي بين البدائل المتاحة في موقف ما . ار:اتخاذ القر 

 )۲۷_۲۲: ۲۰۱۱،  الحديدي (                                                            
 SQ3R(:   strategy  SQ3Rإستراتيجية (    /٤

   , SURVEY , QUESTIONG: وهي األحرف األولى من الكلمات اآلتية     
READ , RESITE , REVIEW  ، وتنفّذ هذه اإلستراتيجيّة في األغلب ضمن

  وتمّر هذه اإلستراتيجيّة بالخطوات اآلتية :،   حّصة القراءة
استرجاع   ،إجراء مسح شامل للعناوين الرئيسيّة والفرعيّة :  قبل قراءة النّص

 .المعرفة السابقة 
 ي أثناء ذلك االنتباه إلى الكلمات وف:في أثناء القراءة أو االستماع إلى النّص

 .المفتاحيّة لتكون نقاط ارتكاز لتذّكر األفكار
 مراجعة ما قرئ أو االستماع إليه، وذلك ، بعد القراءة أو االستماع إلى النّص

   بتصنيف المعلومات أو دمجها ، وتلخيص األفكار المفتاّحية والعالقة بينها .
 K.W.L) : ( strategy K.W.Lإستراتيجيّة  /٥
 الفعال في تنمية مهارات التفكير ما األثرهي من االستراتيجيات المهمة ذوات      

 خطواتها: أهم أما . Ogelطّورها أوجل  وراء المعرفي حيث
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يشير الحرف )K عن الموضوع والذي يعتمد على المعرفة السابقة. ما أعرفه)إلى 
حرف (الW  (موضوع.أن اعرفه عن ال إلى ما أريده يشير 
) الحرفL   ( عن الموضوع بيتعلّمه الطال ما  ىإل يشير) . (Ford, 1998: 218 
وراء المعرفة تساعد الطالب على التفكير  ويتبين مما سبق ان استراتيجيات ما    

وتجعل منه محور العملية التعليمية واختيار ما يتناسب مع تعلمه،وبعد اطالع الباحث 
 ان االستخدام المتواضع الستراتيجيات ما دالسابقة وجعلى االدبيات والدراسات 

.ولكون وراء المعرفة ال يتناسب مع التطور العلمي الهائل الذي يشهده العصر
ولقلة الدراسات وراء المعرفة  ما ت) احدى إستراتيجياPLANبالن ( استراتيجية

الباحث هذه لذا اختار العلمية التي تناولت هذه االستراتيجية على حد علم الباحث 
 االستراتيجية لتكون اساساً لبحثه. 

 :
ً
 :PLAN ( Plan Strategyإسرتاتيجية ( سابعا

د ديفي  األمريكيالعالم  إلى)  PLAN( إستراتيجية ابتكاريعود الفضل في     
 عمل  إذتكساس،في جامعة  1Tالتربية والتعليم أستاذCaverly, David ( 1T(كافيرلي 

وقد NADE ، ( 1Tنوب غرب والية تكساس ضمن مشروع (لسنوات عديدة في ج
على 1T 1Tكتب حيث1T 1T ،)  سنة ۲٥(ألكثر من 1T 1Tالتنموي1T 1Tفي التعليم 1T  1TCaverly1T 1Tشارك

له العديد من المقاالت تصل إلى و1Tالتنموي  1Tالتربية والتعليم1T 1Tفي مجلة نطاق واسع
 أكثركذلك له  ،1T( TechTalk )1T 1T عموده1Tأفضل المعروفين ل1T 1Tهو1T 1Tاربم1Tو1Tاله ) مق٥٦(

البحوث في  1Tكتاب في مجال التربية والتعليم ومن بين كتبه ( دليل )۱۲(من 
حيث ۱۹۸۹1T، 1Tمنذ عام  إبداعجائزة )  ۱۱(من أكثر ، ومنح  1T )1Tالقراءة1T اتإستراتيجي

برنامج الدراسات العليا 1T 1Tصولففي 1T 1Tالقراءة1T يعلم1Tالتنموية و1T 1Tالقراءة1T 1Tبرنامج1T ناآل 1Tيدير
  *والية تكساس1T 1Tجنوب غرب1T 1Tفي1T 1Tتدريب المعلمين1T 1Tوبرنامج1T 1Tالتنموي1T 1Tالتعليم1T 1Tفي

 ، ) PLAN(  إلستراتيجيةم انطالقة ۱۹۹٥حيث يمثل العام 

   الطالب بأنها منظم الرسم الذي يساعد، حيث يعرفها كافيرلي

  أي تستخدم) ، B-D-Aلتلخيص مجموعة القراءة بل هي (  

   .بل وأثناء وبعد قراءة النصق
   

                                                  1TCaverly                     1T Dr                    dr-caverly 
                                              )1TInternational Electronic Journal, 2011: 26(1T        

) هي من استراتيجيات ما   (PLAN) بأن إستراتيجية م ۲۰۱۰ية ،عط(ويذكر      
 على التفكير اإلستراتيجيةتشدد هذه  وعرفة في فهم النصوص المقروءة، وراء الم

 وتنمية القدرة على تلخيص الموضوع القرائي ، وكيفية تطبيق القارئالتنبؤي لدى 

http://www.lsche.net/wiarchives/mentors/d_caverly.htm
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ليومية التي قد يتعرض لها المعلومات الجديدة واالستفادة منها في مواجهة المهام ا
 )۲۳۳: ۲۰۱۰مواقف حياته .                                            ( عطية ، الفرد في

مرحلة من  إلى)  PLANويشير كل حرف من حروف المصطلح الدال عليها (    
 في تعليم فهم النص المختار وذلك كما يأتي : اإلستراتيجيةمراحل تطبيق هذه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ):Udc02@txstate.edu  U Email    (على االيميل : PLAN*تم مراسلة مبتكر استراتيجية 

Predict  
Locate  
Add 
Note 

۱ /P :  الفعل تنبأ ( إلىيشيرPredict من مراحل  األولى) الذي تبدأ به المرحلة
 في تعليم تلخيص النص . اإلستراتيجيةتطبيق هذه 

۲ /L:  الفعل حدد ( إلىيشيرLocate الذي تبدأ به المرحلة الثانية من مراحل هذه (
 . اإلستراتيجية

۳ /A:  الفعل أضف  إلىيشير)Add  الذي تبدأ به المرحلة الثالثة في هذه (
 . اإلستراتيجية

٤ /N:  الفعل الحظ (  إلىيشيرNot الذي تبدأ به المرحلة الرابعة من هذه (
                                             . اإلستراتيجية

)2TUp://www.justreadnow.com/strategies/plan.htmhttU2T   (  ، عطية )،۲۳٤: ۲۰۱۰( 

 )  :PLAN(بالن إستراتيجية  خطوات:والً ا

 Prediction مرحة التنبؤ : -۱
من معلومات  يتضمنه النص أن تنبؤاتهم عما يمكن حلة يقدم الطالبفي هذه المر     

 : اآلتية اإلجراءاتفي ضوء  وأفكار
نص قرائي ذي مفهوم رئيس قد يكون من بين موضوعات  باختيار قيام المدرس :أ

نبغي ان الكتب المدرسية أو من خارجها ، وان كان من خارج الكتاب المدرسي ي
 . يوزعه مطبوعاً بين الطالب

نظرة سريعة عن النص الذي تم اختياره لغرض تكوين  بإلقاء بمطالبة الطال :ب
 فكره عامة عن محتوى النص.

 أنالتنبؤ بما يمكن  يطلب من الطالبنظرة سريعة على الموضوع  قاءإلبعد  :ج
يتضمنه الموضوع من معلومات في ضوء الفكرة التي تكونت لديهم عن الموضوع 

 من خالل النظرة السريعة .

mailto:dc02@txstate.edu
http://www.justreadnow.com/strategies/plan.htm
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مطالبة الطالب برسم خرائط تعبر عن تنبؤاتهم عن المحتوى العام للنص المختار  :د
الرئيسة وهذا يعنى  األفكاررسم الخرائط التي تعبر عن وذلك بعد تدريبهم على كيفية 

 أفكاريحتوي عليه النص من  أنقد انغمسوا في التفكير فيما يمكن  الطالب نأ
 قادرين على التعبير عنها بالرسوم التي تلخصها . وأصبحوا

 
   Loacteمرحلة التحديد : -۲

 تي :باآل بفي هذه المرحلة يقوم الطال    
 أوالمألوفة التي عبرت عنها الخريطة بوضع عالمة دالة كالنجمة  األفكارتحديد  :أ

 أي عالمة مميزة . أوعالمة صح 
غير المألوفة ( الجديدة ) وكذلك الخاطئة ، التي وردت في  األفكارتحديد  :ب

أو غيرها ،  ) ؟كأن تكون عالمة استفهام ( أيضاالخريطة بوضع عالمة مميزة 
 مألوف. رمألوف مما هو غي اً ماهوذلك يكون شكل الخريطة مميزوب
 Add : اإلضافةمرحلة  -۳
حذف معلومات  أو، جديد ولم يكن موجوداً  وماه إضافةهو  باإلضافةالمقصود      

 صدقها . أوانه تبين عدم دقتها  إال ةموجودكانت 
 باالتي : في هذه المرحلة يقوم الطالبو
 والتركيز الشديد.يقرؤون النص المختار قراءة تتسم باالنتباه  :أ

 التي تضمنها النص فعالً في ضوء نتائج القراءة المركزة . األفكاريحددون  :ب
يقيمون تنبؤاتهم التي عبروا عنها بخريطة التنبؤ التي رسموها في المرحلة  :ج

 وحددوا أفكارها في المرحلة الثانية . األولى
عن طريق القراءة المركزة  فعالً  إليهيعدلون خرائط تنبؤاتهم في ضوء ما توصلوا  :د

 اإلشكالن التعديل بأحد وقد يكوتعديل  إلىبحاجة  أنهاللنص القرائي إن وجدوا 
  :اآلتية

 إضافة معلومات جديدة لم تكن موجودة في الخريطة التنبؤية. •
 حذف معلومات كانت موجودة لكنها تبينت غير صحيحة . •

 Note and record : مرحلة المالحظة والتدوين-٤
بق بها طت أنالمقصود بالمالحظة هنا هو مالحظة الكيفيات التي يمكن       

 إن ،إذل دراسة الموضوع في مواقف جديدةالمعلومات التي تم اكتسابها من خال
، نالحظ  اآلخرينالمالحظة تعني اكتشاف المعلومات ، ونحن نشارك مالحظاتنا مع 

رين ، ونتعلم أن نرى ، وان نالحظ ، وتلك التي توجد عند اآلخالنقاط العمياء عندنا 
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 إذقيمتها كد من إن المالحظات لها نتأ أنما لم ندركه من قبل وننمي التمييز ، وينبغي 
  .يمكن الرجوع إليها في مواقف دراسية أخرى

  )۲٦٦: ۲۰۰۹( حسين،  ،) ۲۳٥: ۲۰۱۰عطية ،(                                             

 على القدرة لديهم تنمو والشرح والمالحظة التنبؤ بعمليات طالبال قيام خالل فمن    
 عن بتنبؤاتهم طالبال يقوم إذ دراسته، المراد الموضوع عن يعرفونه ما توضيح
 بمالحظة ذلك بعد يقومون ثم لديهم، األولية األفكار يوضح وهذا التنبؤات هذه أسباب

 مالحظاتهم بين يقارنوا أن أيًضا يتطلب وهذا التعلم أثناء يحدث ما ووصف
 )۱٦٥ـ ۱٦۲:  ۲۰۰٤(إبراهيم،                                                   .وتنبؤاتهم

إظهار القراءة والفهم  إلىهذه الخطوة تؤدي  إن)،  (Caverly,1995 وأوضح    
االنتهاء من بعض المهام  من خالل تنقيح خرائط المفاهيم، وكتابة ملخص، أو

تعد من الخطوات المهمة الن الطالب قد  ذات الصلة.  أن هذه الخطوة األخرى
استغرقوا في فهمها وتطبيقها على اكمل وجه، وخالصة القول ان هذه االستراتيجية 

وخلق تصورات تتم لزيادة فهم النص المقروء من خالل تفعيل المعرفة السابقة، 
تتابعة تعزز القراءة بيانية من النص المحدد والشروع به من خالل خطوات م

 )Caverly, D.C., Mandeville, 1995: 190-199 (                 النشطة.   

ويقوم  خرآصف دراسي  إلىعروضاً وبيانات وقد يمضي  وقد يالحظ المتعلم    
 باالتي : وفي هذه المرحلة يقوم الطالب  والخرائط، بمالحظته ، وقد يالحظ الرسم

 مات المكتسبة في الخطوات السابقة.والمعلو األفكارتلخيص  •
 عند الحاجة . إليهاتدوين ذلك في صورة مالحظات يمكن الرجوع  •

                                                                       Lenski,1999:176)( 

 
ً
 PLAN: Features strategy plan إسرتاتيجية  مميزات:ثانيا

 ) منها:PLANستراتيجية بالن(هنالك عدة مميزات ال    
 ألفكارهمينغمسون في التفكير بالموضوع ، ويطلقون العنان  تجعل الطالب :۱

 مما يسهم في زيادة القدرة على التنبؤ لديهم . التنبؤية
على تلخيص األفكار التي يتضمنها المقروء والتعبير عنها  تنمي قدرة الطالب :۲

 بالخرائط .
 . مييز والموازنة لدى الطالبعلى التتنمي القدرة  :۳
على اكتشاف الكيفيات التي يمكن اعتمادها لالستفادة  تهتم على تشجيع الطالب :٤

 )۲۳٦: ۲۰۱۰( عطية،                                          . علومات المكتسبةمن الم



               
۳۳ 

 
ً
 :يف املوقف التعليمي )PLANتطبيق اسرتاتيجية بالن( مراحل-ثالثا

Implement the strategy of stages (PLAN) in the classroom 
 إليها أشارفي فهم النص المقروء هنالك جملة خطوات  اإلستراتيجيةق هذه ولتطبي    

يمارسها  أن)، ينبغي   ,Caverly, D.C,Nicholson (2004 كافيرلي ونكيلسون
 تتوزع بين ثالث مراحل هي :الطالب 

تتضح خبرات ما وراء المعرفة في الخطوط  علم)( قبل الت مرحلة ما قبل القراءة
 وأسلوبهنمط النص  إن إذالعريضة المستحضرة لدى القراء لقراءة الموضوع 

مهمان قبل القراءة، فالقارئ في هذه المرحلة يحدد ويميز ما  أمرانومتطلبات القراءة 
قائمة يجيب عنها، ويكتب  أنالتي البد  باألسئلةيعرف عن الموضوع، فيكتب قائمة 

  المحددة، ويقدم تنبؤات نوعية ومحددة عما سيعمله.   باألفكار
 يولد صوراً  أنيحاول المتعلم في هذه المرحلة ( أثناء التعلم)  مرحلة القراءة

التي يطرحها،  األسئلةعقلية عن المقروء، فيلخص بين الحين واآلخر، ويجيب عن 
خلط  إلى أدتالتي  األشياءحدد كانت تنبؤاته وتوقعاته صحيحة، وي إذاويحدد ما 

 .المعلومات لديه 

إن خبرات ما وراء المعرفة تحتوي على    ( بعد التعلم) مرحلة ما بعد القراءة
المعرفية المستعملة فيما بعد عملية القراءة والمرتبطة بالمهام المطلوب  األنشطة

المعرفة هو انجازها، وفي المراحل الثالث السابقة فان الوعي بخبرات ما وراء 
دراسة  أثبتتهوهذا ما  الفشل في عملية االستيعاب أومدى النجاح  إدراكفي  األساس

التدريبات على مهارات ما وراء المعرفة ينمي  أن إلى) Fox, 1994فوكس (
 أثنائهاما قبل القراءة وفي  متعلمراء المعرفة التي يستعملها الاستراتيجيات ما و

 .الفهم واالستيعاب القرائي التي بدورها تحّسن،  هاوبعد

Caverly, D. C., Nicholson, 2004 :25-49)       1T(،1T)FOX,1994:1391T(1T                                
              يوضح ذلك:  ) ۲(شكلو    

  Predictتنبأ
           

حول  األفكار  تنظيمالمحتوى و                    Whatما  
 الموضوع المعين

 قبل قراءة        Whenندما        ع
معاينة، قم بإنشاء خريطة من     Howكيف               

 األفكار الهامة
لمشاركة المعرفة السابقة، وبناء      Whyلماذا              

 طالبللالتطوير المعرفي 

 ما هو جديدو بالفعل تعرفه Whatما                     Locate    حدد
 قبل قراءة Whenعندما               



               
۳٤ 

عالمة  إضافة ؛الخريطة استعراض  Howكيف                                
عالمات  ،ما تعرفه على في مربع
المعلومات الجديدة  مكان استفهام

 أو الخاطئة
 وتعيين المعرفة السابقة لتقييم     Whyلماذا            

 الغرض

                    Add       إضف
 

 

األفكار الرئيسية والمعلومات من  Whatما                  
 كل قسم

 أثناء القراءة   Whenعندما             
قراءة فقرة ووقف، وتحديد الفكرة  Howكيف                

الرئيسية والتفاصيل؛ النظر في 
كيفية وضع هذه األفكار على 

، وما إلى عنوان، والعنوان الفرعي
ذلك؛ وضع األفكار الهامة على 

 الخريطة.

 
 

                  Note      الحظ

 سوف وكيف اآلن ما تعرفه Whatما                  
 الخاصة بك تظهر األفكار 

 بعد قراءة Whenعندما             
استعراض  / أو مراجعة الخريطة؛  Howكيف                

 قراءةمات من خالل الرار المعلوتك
والتصور؛ إعادة بناء منظومة 
الذاكرة؛ كتابة ملخص أو المشاركة 

    في مناقشة.
 لتذكر ما كنت قد قرأت Whyلماذا               

     
الشكل من  ( 1T) في الموقف التعليميPLAN)مراحل تطبيق إستراتيجية(۲(شكل

  ) يوضح ذلك:۱ومخطط( 1Tالتنبؤية مفاهيميةال1T 1Tلخريطة3T1Tل 1T3Tوفيما يلي مثال،)عمل الباحث
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                                           ) (2TUhttp://www.justreadnow.com/strategies/plan.htmU2T  خريطة االفكار )۱(مخطط
  

 لتباعدياحملور الثاني : التفكري ا : Divergent thinking 

 Thinking :: التفكري أوال
 إذلبشر دون غيرهم من مخلوقاته ،وهبها هللا (عز وجل) لبني ا التفكير نعمة إلهية    

نال مفهوم التفكير اهتمام عدد كبير من الفالسفة والمربين والباحثين عبر التاريخ ، 
تنمية الفكر والتفكير َعنَت المدارس الفلسفية والفكرية والتربوية والنفسية جميعاً بو

لدى المتعلم من اجل أن يصبح أكثر قدرة على مواجهة الصعوبات والمشكالت التي 
دية وتربوية وغيرها، اجتماعية واقتصا ،بيله في مناحي الحياة المختلفةتعترض س

الذي يتأثر بنمط تنشئته أسلوبه الخاص في التفكير ن لكل فرد أوليس من شك 
واه التعليمي وغيرها من الخصائص والسمات التي تميزه عن ودافعيته وقدراته ومست

األمر الذي قاد إلى غياب الرؤية الموحدة لدى العلماء بخصوص  وهواآلخرين،
              ه وأشكاله .                  تعريف التفكير وماهيته ومستويات

 )۱۷: ۲۰۰۷، والجراح(العتوم ،)۱۲: ۲۰۰۷د العزيز،(عب                               
إعمال الخاطر في الشيء أو إعمال العقل  :بأنهويعرف مفهوم التفكير في اللغة     

 في األمر، وأفكر في األمر: فكر فيه فهو مفكر، وهو بالفتح أفصح من الكسر.             
 )٥٦:  ۲۰۰٥، ٥(ابن منظور ج                                                     

http://www.justreadnow.com/strategies/plan.htm
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عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها  فهو أما في االصطالح :    
الدماغ عندما يتعرض لمثير ما يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس 
الخمسة ( اللمس، البصر، الشم، الذوق، السمع )، والتفكير بمعناه الواسع عملية بحث 

قد يكون هذا المعنى ظاهراً حيناً وغامضاً حيناً عن معنى في الموقف أو الخبرة و
                                                                                                                                   )٤۰: ۲۰۰۷(جروان،                                                                    .آخر

سلسلة من النشاطات الفعلية التي يقوم بها  التفكير عبارة عن) ۲۰۰۹ويرى (سعادة،  
استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس  الدماغ عندما يتعرض لمثير ما يتم

الخمس ، والتفكير بمعناه الواسع عملية بحث عن معنى في الموقف أو الخبرة ونبدأ 
                                                                       )۳۹: ۲۰۰۹(سعادة،        ما الذي يجب عمله بالتحديد .   بالتفكير عندما ال نعرف

من أشكال السلوك اإلنساني واعقدها وهو  أن التفكير يمثل شكالً يرى الباحث و    
ذا التمييز ناتج من أهم الخصائص الذي تميز اإلنسان من غيره من المخلوقات وه

                               عن تركيب الدماغ لديه وتعقيده مقارنة مع تركيبه البسيط عند الحيوان.  

 :
ً
 Levels of thinking :مستويات التفكريثانيا

حدد بعض الباحثين والمهتمين بالتفكير مستويين رئيسيين لهذه العملية الذهنية     
 يتمثالن في اآلتـي:

 Basic thinking :التفكير األساسي-۱
وهو عبارة عن األنشطة العقلية أو الذهنية غير المعقدة والتي تتطلب ممارسة أو     

تنفيذ المستويات الثالثة الدنيا من تصنيف بلوم للمجال المعرفـي أو العقلي المتمثلة 
مثل  في المستويات الحفظ والفهم والتطبيق، مع بعض المهارات القليلة األخرى

المالحظة والمقارنة والتصنيف، وهي مهارات البد من إتـقانها قبل االنتقال إلى 
 مستوى التفكير المركب .

 Thinking compound : المركب التفكير-٢
ويمثل مجموعة من العمليات العقلية المعقدة التي تضم مهارات التفكير الناقد     

القرارات والتفكير فوق المعرفي  والتفكير اإلبداعي وحل المشكالت وعملية صنع
Metacognition Thinking)(                   ، سعادة)٦۰: ۲۰۰۳(                       

    ) يوضح ذلك:۲ومخطط (    

 

 

 

 

 عمليات فوق معرفية مليات مركبةع مهارات التفكير

 تخطيط

 مراقبة

 المعرفة واالستدعاء

 االستيعاب
 اتخاذ القرار حل المشكالت التفكيراالبداع التفكير الناقد
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                                                                           ) ٥۱- ۳٦:  ۱۹۹۹( جروان ،    ) تصنيف التفكير۲مخطط( 

 

 

 

:
ً
 Thinking properties: خصائص التفكري ثالثا

   خصائص يمكن إجمالها عقلية ومعرفية بعدد من ال عمليةً  بوصفه يتميز التفكير    
 تي : على النحو اآل   
. التفكير سلوك هادف ال يحدث في الفراغ أو بال هدف 
 نمو الفرد وتراكم خبراته .التفكير سلوك تطوري يزداد تعقيدا مع 
 التفكير الفاعل هو التفكير الذي يستند إلى أفضل المعلومات الممكن توافرها

 ويسترشد باألساليب واالستراتيجيات الصحيحة .
 الكمال في التفكير أمر غير ممكن في الواقع والتفكير الفاعل غاية يمكن بلوغها

 بالتدريب والتمرين .
التفكير ) والموقف أو المناسبة  مدةتضم (  ةياخل عناصر بيئيتشكل التفكير من تد

 أو الموضوع الذي يجري حوله التفكير .
 ية ) شكل –مكانية  –كمية  –رمزية  –( لفظية يحدث التفكير بأشكال وأنماط مختلفة 
 التفكير يأخذ أشكاال أو أنماطا عديدة كالتفكير الناقد واإلبداعي والمجرد والمنطقي

 ) ۲۱:  ۲۰۰۹( العتوم وآخرون ،                                               .  وغيرها
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ينبع من اختالف  وخصائصه أن هذا االختالف في أنماط التفكيرلباحث ويتبين ل    
في الصورة الشكلية األهداف والمواقف والمدخالت الذهنية ويختلف األفراد 

 ،ويمكن ايجاز هذه االختالفات:س في جوهرهلتصنيفات أنماط التفكير المختلفة ولي

.اختالف األفراد في األشياء التي ينتبهون عليها 

 أنشطة الخاليا العصبية وعددها لدى كل فرد. تباين 

 االهتمامات التي تتطلب معالجة ذهنية. تغاير 

ظروف التنشئة التي يتعرض لها الطفل التي تطور اتجاهات تفكيرية  عدم تشابه
 .مختلفة

          .اختالف قدرات األفراد اختالفاً تجعلهم يطورون نتائج تفكيرية مختلفة                                                  
 
ً
  Divergent Thinking لتباعدياالتفكري : رابعا
أحيانا بالتفكير المنطلق، وهو التفكير الذي يتميز بالتركيز على تنوع  عرفيُ      

) إنتاج Guilford(لتباعدي كما يراه جيلفورد اتفكير ات وكيفيتها. ويتضمن الالنتاج
أن القيود  فضالً عنديدة من معلومات معطاة، معلومات جديدة، وتوليد معلومات ج

وهو نمط ،لية البحث، ويتم اإلنتاج بغزارة تقل في هذا النوع من التفكير، وتتسع عم
ن من االستجابات للمشكلة الواحدة ويختلف من التفكير يتطلب إنتاج أكبر عدد ممك

يتبع الفرد المعلومات  إذي الذي يسير وفقاً لخط تقليدي لتقارباعن نمط التفكير 
المتوافرة لديه لكي يصل إلى استنتاج واحد صحيح قد يكون مشابهاً الستنتاجات 

 )۲۲: ۲۰۰۳(قطامي ،                          .ره من الناس في الظروف المشابهةغي
كما يتضمن هذا النوع من التفكير إنتاج األفكار القديمة في عالقات جديدة فهو     

تفكير مرن يأخذ اتجاهات متعددة وليس اتجاهاً واحداً، ويتعدى األشياء الظاهرة 
الواضحة إلى البحث عن النتائج الممكنة البعيدة وغير المباشرة واالحتماالت 

احدة وهو يتمثل في المواقف التي تتيح عدة إجابات والحلول العديدة للمشكلة الو
 )۷۷: ۲۰۰۹(العجيلي،                                                      صحيحة.         

لتباعدي هي تنوع االستجابات االميزة التي ينفرد بها التفكير  إنالباحث  ويستنتج    
ال يعني ذلك أنه ال يؤدي دوراً في عملية الناتجة وعدم تحديدها بالبيانات المعطاة، و

 التوصل إلى نتيجة فريدة بل إنه يوجد حيثما وجد تفكير المحاولة والخطأ.

 لتباعدي: امبادئ التفكريPrinciples of divergent thinking 
 يعتمد التفكير التباعدي على عدد من المبادىء هي:    

 Postpone judgment on things المبدأ األول/ تأجيل الحكم على األشياء:
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وهذا المبدأ يعني تأجيل الحكم والتقييم لحين االنتهاء من توفير عدد كبير من     
 االحتماالت والبدائل. 

 Pursuit of as many of the ideasالمبدأ الثاني/ السعي نحو أكبر كم من األفكار: 

نى انه كلما تولدت كمية اكبر ن األفكار المميزة تنتج من بين أفكار كثيرة بمعإإذ     
 من األفكار كان احتمال وجود أفكار أصيلة ومتميزة اكبر. 

 Starting :المبدأ الثالث/ االنطــالق
يؤكد هذا المبدأ على تسجيل جميع األفكار الواردة مع عدم االنشغال بأن الفكرة    

ة ، إلى إيجاد بدائل جديدمفيدة أم ال، فكثيراً ما تكون األفكار غير التقليدية هي السبيل 
ن إيجاد عالقة جديدة بين األفكار قد تكون نتيجة لألفكار التي تبدو غير منطقية أو إإذ 

          )                                                     ۲۲: ۲۰۰۷خليل ، (العنان للخيال ليتجاوز المألوف غير مفيدة، فاالنطالق هو ترك
 Relax a little brewing up ideas :المبدأ الرابع/  استرح قليالً حتى تختمر األفكار

 يقصد بهذا المبدأ وضع المشكلة جانباً لبعض الوقت وممارسة نشاط     
إحدى بوصفها عكس هذا المبدأ فكرة "االحتضان" أو هواية ال عالقة له بالمشكلة . وي

 ، مدةأفكار أصيلة خالل هذه ال إلى الذهن مراحل العملية اإلبداعية . وقد تقفز
 ومن المفيد أن يحمل الشخص معه مذكرة جيب لتسجيل هذه األفكار. 

  
           

 Hitch-Hikerكن متطفالً   –المبدأ الخامس/ حاول دمج األفكار 
الوقت لما يعرضه اآلخرون من ل امتيقظاً طو متعلميقصد بهذا المبدأ أن يكون ال    

الل عملية "حل المشكالت اإلبداعية" وقد يتمكن من الوصول إلى فكرة خ فكارٍ أ
أصيلة عن طريق الربط بين أفكار متنوعة من هنا وهناك ، وليس هناك ما يمنع 

    ) ۲۸٥ -۲۸٤:  ۲۰۰۲( جراون،                                                  ذلك.       
دي ليس تفكيراً تقليدياً مباشراً في البحث عن حلول لتباعاأن التفكير رى الباحث وي    

ومواجهة المواقف الحياتية، بل هو تفكير تأملي معقول يتطلب استخدام مستويات 
والتقويم. وبهذا يختلف التفكير  التفكير العليا في تصنيف بلوم وهي التحليل والتركيب

د للمشكلة ضمن ما هو لتقاربي الذي يتمثل في تقديم حل واحالتباعدي عن التفكير ا
لتباعدي فهو يتمثل في الوصول إلى اعلومات في المواقف. أما التفكير متوفر من م

عدد من اإلجابات أو الحلول المحتملة التي ال تتقيد بالضرورة بما هو متوفر من 
 .معلومات في المواقف بل ينطوي على حلول إبداعي 
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 ديلتباعاظريات التي حاولت تفسري التفكري الن :Theories that 

attempt to explain divergent thinking  

لتباعدي بصورة الت التفكير بصورة عامة والتفكير نظريات تناو ةهنالك عد     
 تي :اآل)۳(شكليء من اإليجاز وكما موضحة بالنتناولها بشس خاصة ، 

 المصدر نظرتها للتفكير ألتباعدي مناصريها النظرية ت
 ابطيةالنظرية التر ۱

Relational 
theory 

ماتزمان 
 وميدنيك 

Mattzman
& 

Medniick  

ترى بأن التفكير تنظيما للعناصر الترابطية في 
تراكيب جديدة ، أي ان معيار التقويم في هذا 
التركيب هو التواتر اإلحصائي للترابطات ( كلما 

 كان نادراً كان الحل أكثر إبداعا وتباعداً.

 ٦۲: ۲۰۰٥عامر،

 ية الجشطالتيةالنظر ۲
Theory 

Aljhtaltah 

تذهب هذه النظرية ،إن التفكير التفريقي هو  فرنهيمر
ن أتماما بالتفكير اإلبداعي ، وترى متصل 

الحلول اإلبداعية تتطلب فهم المشكلة مع إشارة 
إلى أن الحدس ال يشكل أكثر من وجهه واحد من 

 وجوه عملية اإلبداع.

Stein,1979) نقال (
:  ۲۰۰٥عن ( عامر 

٦۳( 

 النظرية السلوكية ۳
Behavioral 

theory 

اهتمت هذه النظرية بتفسير الظاهرة التباعدية  سكنر
إن  إذالمسلمات الرئيسة التجاهاتهم ،في ضوء 

السلوك اإلنساني يتمثل في جوهره تكوين 
 عالقات بين المثيرات واالستجابات

 ۱۹۲: ۱۹۸۹روشكا،

 النظرية التحليلية ٤
Analytical 

theory 

تعتبر التفكير ألتباعدي من خالل مفهومي  سيجموند فرويد
) وهو Kubieالتسامي واإلعالء ، ويرى وبيه(

احد المعاصرين لهذه النظرية إن التفكير 
مفاهيم  ةألتباعدي يمكن أن يفسر من خالل ثالث

 أساسية هي : 
 ما قبل الوعي، الوعي ، والالوعي 

أبو جادوا ، ومحمد  
،۲۰۰۷ :۱۳٦ 

 نسانيةالنظرية اإل ٥
Humanitarian 

theory 

ن القدرات التباعدية موجودة أيرى اإلنسانيون  كارل روجرز
ويمكن لها أن تنمو وتتطور إذا   لدى كل األفراد

ما توافرت لها البيئة المناسبة التي تخلو من 
 الضغوطات والتهديد.

 ۱۹:  ۲۰۰۹سليم،

 نظرية ستيرنبيرغ ٦
Sternberg 

theory 

جوانب متداخلة  ةتتكون هذه النظرية من ثالث يرغستيرنب
هي : الذكاء، اإلبداع ، الموهبة ، وترتبط هذه 
الجوانب بالبنى المعرفية التي تمثل المجال 
النوعي الذي يمد الفرد بإطار وخلفية المعلومات 

 المرتبطة بالتفكير ألتباعدي.

Sterenberg,2001
: 92 

نظرية ثيرستون  ۷
 للعوامل المتعددة

Therston     
theoryof 
multiple 

factors 

إن التفكير عبارة عن مركب عام يتألف من  ثيرستون
بعض قدرات أولية بنسب معينة وتتمتع هذه 
القدرات باستقاللية على الرغم من وجود ميل 

مختلفة فمثال عام قليل يربط بين االختبارات ال
لتباعدي ومن بينها العامل انجد قدرات التفكير 

فظي له وزن كبير في اختبار معاني المفردات الل
 ووزن اقل في اختبارات التطابق.

Gould,1981: 297 

نظرية بنية العقل  ۸
لجيلفورد 

Stracture of 

جيلفورد  
Guilford 

 اً مفهومبوصفه وقد بدأ بافتراض إن العقل  
لم يتم اكتشافه بعد بأي منهج من المناهج  اً واسع

أشار بوجه خاص إلى إهمال المستخدمة و

 ۳۸: ۱۹۹٦التميمي ، 
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intellect    قدرات التفكير على الرغم من أهميتها في الذكاء
 وبشكل خاص قدرات التفكير اإلنتاجي .

وضع جيلفورد نموذجه المكعب  شكل على ثالثة 
 أسس :

أي كيف يعمل   ( Orerations )العمليات -۱
 العقل 

 فيم يعمل العقل   ( Contents )المحتويات -۲
ماذا ينتج النشاط   ( Product )النتائج -۳

 العقلي

 من عمل الباحث) شكل( ال التفكير التباعدي تفسير )النظريات التي حاولت۳(شكل
 

 ثالث جوانب متداخلة هيان جميعها ركزت على اعاله  النظريات علىويالحظ     
ية ترتبط هذه الجوانب بالبنى المعرفالموهبة،إذ : الذكاء ،االبداع ، 

يمكن لها ان تنمو وتتطور اذا ما توافرت لها البيئة للفرد(الطالب)،وتمثل تنظيماً 
  المناسبة التي تخلو من الضغوطات والتهديد.

  لتباعدي: اقدرات التفكريDivergent thinking abilities 
تنتمي قدرات التفكير ألتباعدي إلى القدرات العقلية المتخصصة ويبلغ عددها     

اكتشافها بعد فهي قدرة  ) منها، إما القدرة التي لم يتم۲۳قدرة تم اكتشاف () ۲٤(
 :) يوضح ذلك٤شكل (ولتباعدي للعالقات بين األشكال. ااإلنتاج 

 مواقف سلوكية معاني رموز أشكــال نوع الناتج

لتباع����دي ااإلنت����اج  وحدات
 لوحدات األشكال

لتباع�������دي ااإلنت�������اج 
 لوحدات الرموز

دي لتباع����ااإلنت����اج 
 لوحدات المعاني

لتباع���دي لوح���دات ااإلنت���اج 
 المواقف السلوكية

لتباع����دي ااإلنت����اج  فئات
 لفئات األشكال

لتباع�������دي ااإلنت�������اج 
 لفئات الرموز

لتباع����دي ااإلنت����اج 
 لفئات المعاني.

لتباع�����دي لفئ�����ات ااإلنت�����اج 
 المواقف السلوكية.

لتباع����دي ااإلنت����اج  عالقات
للعالق�����������ة ب�����������ين 

 األشكال*

باع�������دي لتااإلنت�������اج 
 للعالقات بين الرموز

لتباع����دي ااإلنت����اج 
للعالق��������ات ب��������ين 

 المعاني

لتباع���دي للعالق���ات ااإلنت���اج 
 بين المواقف السلوكية

لتباع����دي ااإلنت����اج  منظومات
 لمنظومات اإلشكال

لتباع�������دي ااإلنت�������اج 
 لمنظومات الرموز

لتباع����دي ااإلنت����اج 
 لمنظومات المعاني

لتباع�دي لمنظوم�ات ااإلنتاج 
 لسلوكيةالمواقف ا

لتباع����دي ااإلنت����اج  تحويالت
 لتحويالت األشكال

لتباع�������دي ااإلنت�������اج 
 لتحويالت الرموز

لتباع����دي ااإلنت����اج 
 لتحويالت المعاني

لتباع��دي لتح��ويالت ااإلنت��اج 
 المواقف السلوكية

لتباع����دي ااإلنت����اج  تضمينات
 لتضمينات األشكال

لتباع�������دي ااإلنت�������اج 
 لتضمينات الرموز

لتباع����دي ااإلنت����اج 
 ضمينات المعانيلت

لتباع�دي لتض�مينات ااإلنتاج 
 المواقف السلوكية

                                                                        )۱۸۲: ۲۰۰۸(الشيخ،                     لتباعديامصفوفة قدرات التفكير )٤شكل (    
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ا ودراسة من بعض العلماء اهتمام تنالالتي ي اما قدرات التفكير التباعد    
يقسم التفكير والتي يلفورد وتورانس وثيرستون وغيرهم والباحثين ، أمثال ج

هما (الطالقة) بأنواعها  مية المعلومات المتاحة إلى قسمينوفقا لك فيها لتباعديا
 :و(المرونة) بأنواعها وفيما يلي توضيح مختصر لهذين القسمين

/ التفكير الكمي :القسم االول Quantitative thinking 
ألفكار خالل وقت معين ويعتمد على الطالقة أي القدرة على إنتاج اكبر عدد من ا 

 .لمشكلة  ما
الطالقة بأنها القدرة على إنتاج اكبر عدد  ) Guilford 1956,عرف جيلفورد (قدو 

 من األفكار في موقف معين بحيث يستوفي شروط معينة.
                                                                )( Guilford, 1959 : 385                                                                                          

) بأنها " القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو  ۲۰۰٤وعرفها أبو جادو ( 
 ، والسرعة والسهولة في توليدها . وهي في األفكار عند االستجابة لمثير معين

جوهرها عملية تذكر واستدعاء اختيارية لمعلومات أو خبرات أو مفاهيم تم تعلمها 
 )  ۳۰:  ۲۰۰٤( أبو جادو،       على نحو مسبق " .                                       

 ويمكن قياس مهارة الطالقة على النحو اآلتي:
 بإعطاء كلمات ذات نسق معين . سرعة التفكير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لم تكتشف هذه القدرة بعد*
 
. تصنيف األفكار في فئات ووفق معايير معينة 

.القدرة على إعطاء كلمات ترتبط بكلمة معينة 

 العبارات ذات المعنى. اكبر قدر ممكن منالقدرة على استخدام الكلمات في 

طاء اكبر قدر من االستخدامات المتنوعة غير المألوفة ألشياء محددة.إع 

 )۹٦: ۲۰۱۱(نوفل ومحمد،                                                                  

ن الطالقة هي القدرة على الوصول إلى حلول تباعديه الى أوخلص الباحث     
حدد كمياً بعدد االستجابات التي تصدر للمشكالت تحت ظروف قلة المعلومات وتت

من المفحوص ، وتقاس بحساب كمية األفكار التي يقدمها الفرد عن موضوع معين 
في وحدة زمنية ثابتة بالمقارنة مع أداء اآلخرين ، وعليه كلما كان المتعلم قادراً على 

  قة أكثر . إنتاج عدد اكبر من األفكار أو اإلجابات في وحدة الزمن ، توفرت فيه الطال
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تنساب بحرية من اجل الحصول  بتفكير هي مهارة تجعل أفكار الطالفالطالقة في ال 
 وتقسم الطالقة إلى خمسة أنواع هي :على أفكار كثيرة وبأسرع وقت ممكن . 

 :Word Fluencyالطالقة اللفظية أو طالقة الكلمات ـ ۱
مل أو األلفاظ ذات المعاني ويقصد بها القدرة على إنتاج اكبر قدر ممكن من الج    

المختلفة مثل كتابة اكبر عدد من الكلمات التي تبدأ بحرف معين أو كتابة عدد من 
 الجمل المكونة من ثالث كلمات تبدأ كل منها بحرف العين مثال.

 )۳۲: ۲۰۰۲( الحيزان،                                                                   
 :Ideational Fuencyالفكرية  ـ الطالقة۲

 مدة فيويقصد بها قدرة الفرد على استدعاء اكبر قدر ممكن من األفكار المناسبة     
) بان الطالقة الفكرية هي عبارة عن  ۲۰۰۷ ، (عبد العزيز زمنية معينة . وأكد

القدرة على التوصل إلى إعداد كبيرة من األفكار في وقت محدد ، وذلك بصرف 
نوعها أو مستوياتها أو جوانب الجدة فيها ومن أمثلتها ذكر أفكار عديدة النظر عن 

 لقضية ما أو كتابة عدد ممكن من العناوين المناسبة لموضوع قصة ما .                                 
 )۸٦: ۲۰۰۷( عبد العزيز،                                                              

 :Addociation Flencyقة االرتباطية ـ الطال۳
) بأنها " وعي الفرد بالعالقات والسهولة التي يستطيع بها ۱۹٥۹عرفها جيلفورد (    

 )Guilford, 1959: 185(                   تقديم الفكرة بصورة متكاملة المعنى.   
تعبير عن ) فقد عرفها بأنها" سرعة توليد وحدات معاني لل۱۹٦۹إما المليجي (    

أو تضاد أو  عالقة ما عند إعطاء (عالقة معينة أو وحدة معينة) مثل عالقة تشابه
                                 )   ۱۳٦ :۱۹٦۹(المليجي،                                              الجزء إلى الكل" . 

من األشياء التي تتصف  أنها القدرة على ذكر اكبر عدد ممكنب ويعرفها الباحث    .
 .بخصائص معينة قابلة للمقارنة 

 :  Expressional Fluencyالطالقة التعبيرية ـ ٤
) بأنها " القدرة على التفكير السريع في تكوين كالم ۲۰۰٦صالح الدين ( عرفها    

 مترابط ومتصل ، وصياغة التراكيب اللغوية المميزة " .   
                                                                                                          ) ۹٤: ۲۰۰٦ (صالح الدين،                                                                 

) الطالقة التعبيرية بأنها القدرة على سهولة التعبير ۲۰۰۹كذلك بين سعادة(و    
في الكلمات بحيث تربط بينها وتجعلها جميعا متالئمة مع بعضها  لألفكار والصياغة

مثل إعطاء اكبر عدد ممكن من العبارات أو الجمل ذات الكلمات الخمس على أن 
 تكون جميعها مختلفة عن بعضها البعض وعلى أن ال تستعمل أية كلمة منها مرتين                               
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 )۱۷۸: ۲۰۰۹( سعادة،                                                                      
 :Figural Fluencyـ طالقة األشكال ٥

هي القدرة على الرسم السريع لعدد من األشكال والتفصيالت او إضافة التعديالت     
تعني تقديم بعض االضافات الى اشكال ،أي لمثيرات بصرية مثل أشكال مرسومة

 )٥٥: ۲۰۰۹(الزيات،                                    رسوم حقيقية . معينة لتكوين

ملهارة الطالقة التطبيقات الرتبوية : Educational applications for 

skill fluency 
ينمي مهارة الطالقة من خالل مجموعة من األنشطة  أنالمدرس  أويمكن للمعلم      

 من خارج المنهاج الدراسي ، مثال ذلك: ذات العالقة بالمنهاج الدراسي ، او
باستخراج  بقراءة النص ، ومن ثم تكليف الطال، ثم  بتوزيع نص ما على الطال

 استخراج الكلمات التي تنتهي بحرف معين. أوالكلمات التي تبدأ بحرف معين ، 
على توليد مجموعة من  بعض النماذج المجسمة وتدريب الطاليمكن إحضار ب

 ها.األسئلة علي
؟الوحدة االلمانيةمثل: ما هي ايجابيات وسلبيات  طرح بعض األسئلة التشعيبية 
هم دولهامبرزا فيها ا خريطة اورباارسم صورة ل. 
أومناسبة العيد ،  أو،  حرب العالميةكلمات الهامة حول موضوع الأنشئ قاموسا لل 

 العولمة ، ...الخ.
 ؟الدوارةالعجلة هي استخدامات أسئلة من قبيل: ما 

                                  )۱٦۱: ۲۰۰۷(أبو جادو ،ومحمد،                                                          
/التفكير النوعي : القسم الثاني Qualitative thinking 

ويعتمد أساسا على المرونة أو التحرر من الجمود في التفكير واالبتعاد عن      
القدرة على تغيير بأنها  ،المرونة)Guilford )1959جيلفورد  عرفإذ  .لنمطيةا

مجرى التفكير وتوجيهه إلى اتجاهات جديدة بسرعة وسهولة بسبب واضح أو غير 
)، بأنها " قدرة الفرد على التفكير في Torrance,1971ويعرفها تورانس ( حواض

ن يشمل إنتاجه أنواعاً متعددة اتجاهات تتضمن فئات مختلفة من االستجابات، على أ
 من األفكار، وكذلك إمكانية تحويل تفكيره من مدخل إلى آخر".                                                                   

                                   )Guilford,1959:357)، (Torrance,1971:57( 
) بأنها " القدرة على التفكير في أكثر من اتجاه، كما ۲۰۰٤كما عرفها المعايطة (     

 تعني قدرة الفرد على التعبير بسهولة من موقف إلى موقف آخر".  
 ) ۱۹۳: ۲۰۰٤(المعايطة،                                                                     
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ا في كمية االستجابات وتختلف المرونة عن الطالقة في ان الطالقة تحدد تمام    
التي استطاع الفرد ان يولدها في وحدة زمنية ثابتة ، في حين أن المرونة تستند 
أساسا على الخصائص الكيفية على االستجابات المولدة من الفرد وتقاس بمقدار تنوع 

 )۹۷: ۲۰۱۱(نوفل ومحمد،    االستجابات.                                                
يتضح لنا مما سبق إن المرونة هي قدرة الوصول إلى حلول تباعديه للمشكالت و    

تحت ظروف وفرة المعلومات . وتعتمد على الخصائص الكيفية لالستجابات وتقاس 
بمقدار تنوع هذه االستجابات وبهذا المنظور يتبين لنا الفرق بين الطالقة والمرونة 

أو الترابطات ، أو التعبيرات ، أما الثانية  فاألولى تعتمد على محك كم األفكار ،
خر إن الطالقة تتحرر تماما في حدود آى محك تنوع هذه األفكار ، بمعنى تعتمد عل

كمية االستجابات أو سرعة صدورها أو هما معاً ، أما المرونة فإنها تعتمد على 
ا . االستجابات وندرته الخصائص الكيفية لالستجابات وتقاس بمقدار تنوع هذه

 ن من المرونة في التفكير هما :اوهناك نوع

 المرونة التلقائيةSpontaneous   Flexibility: 
) بأنها إصدار اكبر عدد ممكن من األنواع  ۲۰۰۱(  وقطامي قطامي عرفها    

المختلفة من اتجاهات األفكار التي ترتبط بمشكلة أو موقف مثير  ، بينما أكد جروان 
العفوية في تغيير الحالة الذهنية للفرد للقيام بعمل شيء بطريقة  ) بأنها تعني ۲۰۰۲( 

     )  ۲٥۰:  ۲۰۰۲)،( جروان ،  ٤٥٥:  ۲۰۰۱( قطامي وقطامي ،             مختلفة 
كار ) بأنها القدرة على إنتاج العديد من تصنيفات األف ۲۰۰۳، طيطيلا(ويرى     

ختبارات التي تقيس المرونة الومن افكرة معينة ،  هالتي تدور حولالمعنى لمالئمة 
   Utility and Alternate usesالتلقائية هي االستخدامات البديلة لألشياء (

Tests شيء واختبار تسمية ال) ، وتتطلب من الفرد أن يحدد االستخدامات متعددة
أن يعطي اكبر قدر ممكن من  متعلمويتطلب من ال (Object Naming) األشياء 
            )                                        ٥٤: ۲۰۰۷(الطيطي،                                                .معين لشيء األسماء

  المرونة التكيفيةAdaptive   Flexibility: 
)  بأنها " قدرة المتعلم على تغيير الوجهة الذهنية ۲۰۰٦صالح الدين (عرفها     

لها إلى حل مشكلة محددة، لغرض توليد حلول جديدة ومتنوعة التي ينظر من خال
 ) ۹٥: ۲۰۰٦صالح الدين، (                                          لمثير أو مشكلة ".    

ن الفرق بين المرونة التكييفية والمرونة التلقائية يتمثل في تحديد أ الى وخلص الباحث    
للمرونة التكييفية، بمعنى أن الطالب يوجه تفكيره نحو موقف  الموقف تحديًدا دقيقًا بالنسبة

موحد، أما الطالب الذي يتميز بالمرونة التلقائية فال يتقيد بموقف محدد، وإنما يترك تفكيره 
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يجول في عناصر الموقف حتى وإن كان الموقف على شيء من التحديد أو في تلك 
المواقف التي يتصدى لها  دد هذهالعالقات التي تربط مجموعة المواقف عندما تتع

وبإجرائية أكثر، فإن المفحوص الذي يتميز بالمرونة التلقائية هو الذي يستطيع ،المفحوص
 إنتاج أكبر عدد من االستجابات على اختبار (االستعماالت غير المعتادة).

لى لتباعدي للتحويالت إذ إنها القدرة عار المرونة التكيفية إلى اإلنتاج إذن تشي    
إعادة النظر في الحلول العادية ومحاولة وضعها موضع االختبار واالختيار ويمكن 

  تقسيم المرونة التكيفية الى قسمين هما :

 : Figural flexibilityأـ المرونة التكيفية لألشكال 
) بأنها القدرة على اكتشاف الترتيبات الممكنة  Royce, 1973يرى رويس (     

نموذج البصري المقدم للتوصل إلى ترتيب يكون مناسباً لعدة المختلفة لعناصر ال
محكات موضوعية . وقد ظهر عامل المرونة التكيفية بوضوح في الدراسة التي 

) ، وكذلك في  Guilford and Hoepfner,1965هوبفنر وجيلفورد (  أجراها
 أهم) ومن  Adcock and Martin,1971الدراسة التي اجراها ادكوك ومارتن ( 

، واختبار عيدان  األشكالاختبار تخطيط  األشكالاالختبارات التي تقيس مرونة 
  )۲٤۷ـ  ۲۳٤: ۱۹۹٦( الشرقاوي وآخرون ،                                 الثقاب .    

القدرة على تغيير الحالة لمواجهة المتطلبات التي الباحث على انها  عرفهاوي    
 .تفرضها الظروف المتغيرة 

 
 

 :Semantic Adaptive Flexibilityب ـ المرونة التكيفية للمعاني 
يعيد صياغة المشكلة دون  أنقدرة الفرد على  بأنها Class (۱۹۷۰كالس (  أكد     
 ه.يدور في مجال ضيق اليغير أنمسيطرة ومحددة ودون  بأفكاريتقيد  أن

                                                                     )Class, 1970: 367 ( 
اإلنتاج التباعدي لتحويالت المعاني حيث يجب على الفرد  نهايعرفها الباحث بأو    

                                                                    أن يحدث تغيراً في المعنى ليصل إلى أفكار جديدة وذكية وغير مألوفة.

 Educational applications for :ملهارة املرونة ويةالتطبيقات الرتب

skill flexibility 
من خالل مجموعة من األنشطة  مرونةينمي مهارة ال أنالمدرس  أويمكن للمعلم     

 ذات العالقة بالمنهاج الدراسي ، او من خارج المنهاج الدراسي ، مثال ذلك:
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ت األخرى مكن من االستعمااليستعمل القلم في الكتابة، ولد اكبر عدد م مثال
هاالمفيدة ، والتي تع  استعماالت غير مألوفة. دُّ

 يستعمل حجر الطوب في البناء ، ولد اكبر عدد ممكن من االستعماالت األخرى
 المفيدة، والتي تعتبرها استعماالت غير مألوفة.

 من االستعماالت يستعمل المسمار في تثبيت الخشب ، ولد اكبر عدد ممكن
 التي تعتبرها استعماالت غير مألوفة.خرى المفيدة، األ
الستعماالت تستعمل الطاولة للكتابة وتناول الطعام ، ولد اكبر عدد ممكن من ا

 ها استعماالت غير مألوفة.دُّ غير األخرى المفيدة، التي تع
 ؟حدث الحرب العالمية الثانيةتيحدث لو لم  أنماذا ممكن 
 ترى النهار؟ أنكيف تحب 
۱٦۲: ۲۰۰۷(أبو جادو،ومحمد،.  ؟ منجنيقاالستخدامات غير المألوفة للا هي م(                                                

   لتباعدي:ااإلبداع والتفكري Creativity and divergent thinking 
وجد  إذبمفهوم اإلبداع  ونوالمهتم ونات كثرة لإلبداع تناولها الباحثهنالك تعريف    

الباحث أن هنالك تباين في تعريف اإلبداع ، فمنهم من ذهب إلى المناخ الذي يحدث 
فيه اإلبداع ، وتبناه علماء االجتماع ، ومنهم من ربط اإلبداع باإلنسان وخصائصه 
الشخصية والتطورية والمعرفية، وتبناه علماء النفس الشخصية، ومنهم من ذهب إلى 

تبناه علماء النفس  إذوارتباطها بحل المشكالت ،  احلهالعملية اإلبداعية ومرا
المعرفيون ، ومنهم من تناول تعريفات محورها النواتج اإلبداعية والحكم عليها على 
أساس األصالة والمالئمة ،  وهذه التعريفات األكثر شيوعا ألنها تعكس الجانب 

 كالسيكي .المادي والمعنوي لعملية اإلبداع وهذا هو جوهر مفهوم اإلبداع ال
 )۲۱۳: ۲۰۰۹( غانم ،                                                                         

عملية تمتد عبر الزمن وتتميز  ) االبداع بأنه۱۹۹۸ويعرف( ابو سماحة،    
 )  ۱۹۰:  ۱۹۹۸( أبو سماحة ،  قق .                       باألصالة و بالقابلية للتح

بأنه " عملية إدراك للتغيرات والعناصر  ) Torrance,1962وعرفه تورنس (     
المفقودة ومحاولة صياغة فرضيات جديدة والتوصل إلى نتائج محددة إلى جانب 

 )                 (Torrance,1962:16اختيار الفرضيات وتعديلها ".                   

ما اثبت قلة نوعية للنظرة لإلبداع عندأسهم جيلفورد في دراساته بإحداث نإذ     
 لتشعبي أو االفتراضي أو المختلف ) التباعدي ( أو اوجود ما اسماه بالتفكير 

)Divergent thinking  بطن عملية اإلبداع المعرفي عند الفرد ، ست) ، والذي ي
  )تلفالتفاقي أو المؤالتجمعي أو التقاربي ( أو اتفكير يختلف عما اسماه بالتفكير وهو 
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)Convergent thinking   وهو تفكير يفتقد صفة التفرد في الرؤية وفي التكوين (
) التفكير اإلبداعي : بأنه تفكير في نسق   Guilford , 1967، فقد عرف جيلفورد ( 

التي ال تحددها فريدة هي تنوع اإلجابات المنتجة مفتوح يتميز اإلنتاج فيه بخاصية 
لتفكير اع عنده يتحدد بالقدرة على اإلنتاج واعتبر عملية االمعلومات المعطاة فاإلبد

لتباعدي وهي إحدى العمليات الخمس في نموذجه البناء العقلي ، أنها عملية لها ا
تأثيرها في التفكير اإلبداعي ، ذلك ألنها تشتمل على العناصر اآلتية ( الطالقة ، 

) بقوله إن ۲۰۰۲(جروان  وأكد ذلك ،لحساسية للمشكالت )والمرونة ، واألصالة وا
وعرفه بأنه ( نشاط عقلي ،متباعد وصنفه ضمن التفكير المركبالتفكير اإلبداعي هو 

 أصيلةنواتج  إلىالتوصل  مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول أو
يستخدمون تعبيرات متنوعة تقابل  ينبان الباحث وأضافلم تكن معروفة سابقا ، 

)   Produtive( مثل التفكير المنتج اإلجرائيةوتلخصه من الناحية  اإلبداعيالتفكير 
 .)  Divergentالتفكير المتباعد (  أو

                                                                           )  ٥۰ ـ ٤۹:  ۲۰۰۲( جروان ،                                                               
) بان التفكير اإلبداعي  ۱۹۸۳وبذلك اتفق جروان مع ما ذهب إليه معوض (     

تفكير تباعدي يملك القدرة على تعدد االستجابات عندما يكون هناك مؤثر ، وهو نوع 
 يد والتأمل واالقتراح واالبتكار.من التفكير الذي يملك الجد

  ) ٥۱:  ۱۹۸۳ ،( معوض                                                                      
 ينع يأتي من التسليم بأن هناك نوعلتباعدي واإلبدااإن تبرير الربط بين التفكير     

 ن من التفكير نعتمد عليهما في مواجهة مشكالت الحياة اليومية : يأساسي
يري أو اري أو التقرجرت عادة علماء النفس على تسميته بالتفكير االقر األول:

الذي يمكن التوصل عن طريقه ) Convergent Thinkingلتقاربي (االتلقائي أو 
 إلى اإلجابة الوحيدة والصحيحة أو المقبولة.

 Divergentلتباعدي ( التغييري أو اإلبداعي أو اهو ما يسمى بالتفكير  الثاني :
Thinkingيست ).وهذا التفكير هو أداتنا للوصول إلى إجابات صحيحة لكنها ل

 وحدها الصحيحة ، كما إنها قد ال تكون هي اإلجابة  المقبولة.
                                                         )۳٤ـ۳۳: ۲۰۰٦( خليل ،                                                                      

هو  لتباعدياالتفكير  نأريبية التج أبحاثهمن  )  Guilford , 1960(واستخلص      
الذاتية  األصالةيعبر عن  اً انجاز أو اً تعبيربوصفه بطن عمليات االبتكار ستالذي ي

لقياس التفكير  ألتباعديللفرد  ، لذلك فان الباحثين يستخدمون اختبارات التفكير 
   )  ٤۸:  ۲۰۰٤جادو ،  أبو(       .                                 بالعكس أو أالبتكاري
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التفكير  نأ: الىيشير في هذا الصدد  )۱۹۷۲وعثمان، حطب أبو( نغير أ    
فقط وهذا غير صحيح . فالتفكير  لتباعديايقاس باختبارات التفكير  أالبتكاري

بالضرورة تفكيرا  ألتباعديفي صميمه تفكير تباعدي ولكن ليس التفكير  البتكاريا
قياس كل من الطالقة  البتكاريارات التفكير تتضمن اختبا أنيجب  إذ .ابتكاريا

التحديد والتفكير الناقد وعوامل الذاكرة والتفكير  وإعادةوالمرونة والتضمين 
 .المعرفي

  )  ۹۰:  ۱۹۷۲حطب وعثمان ،  أبو(                                                          
 إذ ، اإلبداعيمن التفكير  أدنىستوى هو م لتباعدياالتفكير إن  الباحث ويستنتج    
هذا المستوى ويلم بموجودات البيئة المحيطة به  إلىتفكير الطالب المبدع يذهب  إن

ويزاوج متغيراتها في عالقات فردية ثم يوجد عالقات شاملة بين هذه المتغيرات 
بين عناصر موجودة  ألفشيء جديد غير معروف سابقا وبذلك يكون قد  إلىليصل 

ظهور تابع جديد لم  إلى أدتوصفها في سياقات  وإنمام يبدع متغيرات جديدة ، ، ول
 .  حلول صحيحة للمشكلة إنتاجيظهر من قبل ، يتضمن تفكيرا تقاربيا وعملية 

 
 
 
    
                                                                                 

دراسات سابقة 

الحالي من  بحثراسات السابقة تمثل رافداً قويا يُسهم في إثراء الالد إنتمهيد: 
على بعض  الدراسات السابقة ذات  ل الباحثحصد لناحية النظرية والميدانية ، وقا

 الحالي ، التي استعملت استراتيجيات ما وراء المعرفة بشكل عام بحثالعالقة بال
حث ال توجد دراسة سابقة ) بشكل خاص ، على حد علم البا(PLANإستراتيجية  و

كدراسة أو مواد  أخرى ) في مادة التاريخ (PLAN بالن استعملت إستراتيجية
أو إقليمية، أو عالمية ،سوى دراستين أجنبيتين، إحداهما لمصمم اإلستراتيجية  محلية 

مادة القراءة، ودراسة أخرى  التي استعمل فيها)، Caverly، 1995ديفيد كافيرلي(
نظراً لعدم  و،التي استعملت فيها مادة العلوم ،  Lindy)،2006(  ينديل إلحد طالبه،

  لتباعدياالتفكير  في )PLANبالن(وجود دراسة سابقة تناولت اثر إستراتيجية 
بناًء على  ،(حسب علم الباحث) عمد الباحث إلى تقسيم  الدراسات إلى محورين 
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سة الحالية، ثم جوانب مع الدرا ة لكل محورتسلسلها الزمني ، ثم ملخص موازن
 .كما يأتيواإلفادة منها 

 Studies of :وراء املعرفة تناولت اسرتاتيجيات ما دراسات  /احملور األول

strategies beyond the knowledge 

 )Caverly، 1995كافرلي  ( دراسة  /۱
   ,Lindy) 2006(ليندي/ دراســـــــــة ۲
 م۲۰۰۷الهيالت  ةـــــدراس/ ۳
 م ۲۰۰۹ــــــــة هدى/ دراســ٤
 م ۲۰۱۲ / دراسة الحديــــديَّ ٥
 م ۲۰۱۲ رزقدراســـــة  / ـ ٦
 م ۲۰۱۲/ دراســــــة الطائي ۷

 Studies of : لتباعــــــدياالتفكري  تناولتدراسات  / احملور الثاني

divergent thinking 
 . (Jones ,19 77 )/ دراسة جونس ۱
 م .۲۰۰٦دراسة علـــــي / ۲
 م.۲۰۱۰ي ـلركابسة ا/ درا۳
 م .۲۰۱۱م ـــــ/ دراسة سال٤

 
ء المعرفة،ولخصها ورا إستراتيجيات ما تناولتسابقة  المحور األول/دراسات

 -) اآلتي:٥(شكلالباحث بال
عنوان الدراسة ومكان  ت

 إجرائها
المرحلة  هدف البحث

 الدراسية
المادة 

 الدراسية
حجم 

العينة 
 وجنسها

 أسلوب
العينة 

 ونوعها

 اسالمقي
او 

 االختبار

 الوسائل اإلحصائية  
 النتائج + أهم 

ف������ي  )PLAN( إس������تراتيجية ۱
ف���ي م���ادة  القرائ���ياالس���تيعاب 

 القراءة .
/ األمريكيةالواليات المتحدة 

جامعة جنوب والية 
 ۱۹۹٥تكساس،

 (Caverly,1995: 190-
199(                         

 إل�������ىته�������دف 
معرف�����ة ت�����أثير 
 إس����������تراتيجية

)PLAN( ف��ي 
االس��������������تيعاب 

ف�����ي  القرائ�����ي
 مادة القراءة

السادس 
 االبتدائي

طالب  ۲۷ القراءة
 وطالبة

اختب����������ار  لم تذكر
مه������ارات 
الفه�������������م 

 القرائي

االختب�ار  استعمل الباح�ث
 .) T-testالتائّي (

 أس�فرت النت�ائج عل��ى: إذ
تف�����������وق المجموع�����������ة 
 التجريبي�������������ة عل�������������ى 
الض�����������ابطة باختب�����������ار 

 مهارات الفهم القرائي



               
٥۱ 

     تراتيجيةإس��تنفي��ذ خط��ة  ۲
(PLAN)   في الفصل القرائية 

 الدراسي الثاني في العلوم
 األمريكي���ة، الوالي���ات المتح���دة

۲۰۰٦ 
Lindy,2006: iii-iv) (                            

تنفي�������ذ خط�������ة 
    إس�تراتيجية

    (PLAN)  
ف�����ي القرائي�����ة 

 الفص����������������������ل 
الدراسي الثاني 

 في العلوم

 ( العاشر)
الراب�����������ع 

 اإلعدادي

 طال���ب۲٦ لومالع
 وطالبة

أع�����������دت  عشوائية
 الباحث��ة
 اً اختب��ار

 بمه�ارات
 الفه����م

(  القرائ��ي
قبل��������ي _ 

 بعدي)

 ةالباحث����������� تاس�����������تعمل
-Tاالختب��������ار الت��������ائّي (

test (. 
أظه��رت النت��ائج زي��ادات  
في تحقيق مستوى الفهم 
القرائ������ي ل������دى جمي������ع 

  بةالطل

فاعلي�������ة إس�������تراتيجية ف�������وق  ۳
المعرفي����ة ف����ي تحص����يل طلب����ة 

ف�����ي مبح�����ث  الص�����ف التاس�����ع
الت������اريخ مقارن������ة بالطريق������ة 

 .التقليدية
 الهاش�������مية لجامع�������ةا /األردن

،۲۰۰۷ 
 ).۷۹-٦٤: ۲۰۰۷(الهيالت،

 

 إل��������ىرم��������ت 
معرف���ة فاعلي���ة 
إس����������تراتيجية 
ف��وق المعرفي��ة 
ف������ي تحص������يل 
طلب�����ة الص�����ف 
التاس�������ع ف�������ي 
مبح��ث الت��اريخ 
مقارن����������������������ة 
بالطريق�����������������ة 

 التقليدية

ثال���������ث ال
 وسطتم

 ۲۰۹ التاريخ
ال������������ب ط

 بةوطال

أَع����������������دَّ  لم تذكر
الباح��������ث 
اختب��������اراً 
 تحص����يلي

) ۲٤من (
فق��رة م��ن 
ن���������������وع 
االختي������ار 
 من متعدد

أس�������������������������������������������تعمل 
الباحث:المتوس��������������������ط 
الحس������ابي واالنح������راف 
المعي��اري وتحلي��ل تب��اين 

 ثنائي التفاعل  . 
أس����فرت الدراس����ة ع����ن 

 النتيجة اآلتية :
تف����������وق المجموع����������ة  

التجريبي���ة الت���ي ت���درس 
عل���ى وف���ق إس���تراتيجية 
ف�����وق المعرفي�����ة عل�����ى 

مجموعة الضابطة التي ال
ت�������درس عل�������ى وف�������ق 

 الطريقة االعتيادية

اثر إس�تراتيجية الت�دريس ف�وق  ٤
المعرفي��ة ف��ي تحص��يل طالب��ات 
الصف الخامس األدبي في مادة 

 .التاريخ
 ۲۰۰۹العراق، جامعة بغداد،

 ي)-: ط۲۰۰۹(حسين،

معرف�������ة اث�������ر 
إس����������تراتيجية 
الت��دريس ف��وق 
المعرفي����ة ف����ي 
تحصيل طالبات 
الص�����������������������ف 

ألدبي الخامس ا
ف����������ي م����������ادة 

 التاريخ

الخ�����امس 
 االدبي 

عش���وائية  طالبة ٦۱ التاريخ
 بسيطة

اختب��������اراً 
تحص����يلي 
مكوناً م�ن 

)٥۰ (
فِق��������������رة 

 اختباريه

ولتحلي������������ل النت������������ائج 
-tاس������تعملت الباحث������ة (

test (أظهرت النت�ائج  إذ
تف�����������وق المجموع�����������ة 
التجريبي���ة الت���ي ت���درس 
م��ادة الت��اريخ عل��ى وف��ق 
إس������تراتيجية الت������دريس 

ي����ة ، عل����ى ف����وق المعرف
المجموع������ة  الض������ابطة 
التي تدرس مادة الت�اريخ 
عل�����ى وف�����ق  الطريق�����ة 

 االعتيادية   

ت���دريس الت���أريخ عل���ى أث���ر  ٥
س������وم  وف������ق إس������تراتيجية

)swom ف���������ي تحص���������يل ( 
الص������ف الخ������امس  البط������

وتنمي�����ة مه�����اراتهم  األدب�����ي
 فوق المعرفية.

كلي�������ة التربي�������ة الع�������راق / 
-االساس����������������������������������������������ية

 ۲۰۱۲،المستنصرية
 ).ك-ط: ۲۰۱۲،(الحديديَّ 

 

ه���������������������دفت 
الدراس���ة إل���ى 

تع�����������������ّرف ال
أث��������ر (عل��������ى

ت������������������دريس 
الت���أريخ عل���ى 
وف������������������������ق 
 إس�������تراتيجية
س������������������������وم 

)swom في (
 تحص�����������������يل 

الص��ف  البط��
الخ���������������امس 

وتنمية  األدبي
مه�������������اراتهم 
ف������������������������وق 

 المعرفية.

الخ���امس 
 االدبي

الت������������أريخ 
االورب����������ي 
الح�����������ديث 

 والمعاصر

۸٤ 
 اً طالب

أع��������������ّد  عشوائية
 الباح������ث
اختب������اراً 
 تحص��يلي
م����������������ن 

)٥۰ (
ة فق������������ر

وتبن���������ي 
مقي������اس 
:س��������ناء 
الجبوري 

۲۰۰٦ 
لمه��ارات 
م������اوراء 
المعرف���ةا
ل�������������ذي 
يتك��������ون 

 راالختب����ا باس����تعمالو
 لعينت�����������ين الت�����������ائي

 توص������ل مس������تقلتين،
وج�����ود  إل�����ى الباح�����ث

ف������������رق ذي دالل������������ة 
إحصائية عن�د مس�توى 

 ) ۰,۰٥داللة (
 البإذ تف�����������وق ط�����������

المجموع���ة التجريبي���ة 
م�����ادة  وادرس����� ذيال�����

بإس����تراتيجية  ت����اريخال
 الب(س����وم) عل����ى ط����

المجموع����ة الض����ابطة 
م����ادة  وادرس����ن ذينال����
بالطريق��������ة  ت��������اريخال

 التقليدية
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 ٥٤م�����ن  
 فقرة.

 ال�تعلَم إس�تراتيجيَة فاعليَ�ة ٦
 التحص��يل ف��ي التب��ادلي
 ف�ي القرائ�ي الفه�م وتنمي�ة

 .االجتماعيَة الدراسات مقرر
س�����������������وريا / جامع�����������������ة 

 ۲۰۱۲دمشق،
 )B-C: ۲۰۱۲،رزاق(
 

التع��رف عل��ى 
 فاعليَ������ة

 إس��تراتيجيَة
 التبادلي لَمالتع
 التحص�يل في

 الفه�م وتنمية
 ف�ي القرائ�ي

 مق����������������������رر
 الدراس����ات
 االجتماعيَة

الدراس������ات  االبتدائية
 االجتماعية

۱۹۸( 
 تلمي���ذاً 

 وتلميذة

عشوائية 
 بسيطة

 أداه
الدراس����ة 

 إعدادهو 
 اختب��ار

 بمهارات
 الفه���م

 القرائ�����ي
( قبل��ي _ 

 بعدي)

اس��������تعملت الباحث��������ة 
الوس�����ائل اإلحص�����ائية 

الت��ائّي اآلتي��ة االختب��ار 
)T-test لعينت������������ين (

4T مستقلتين  معامل ارتب�اط
 )Pearsonبيرسون (

 المجموع���ة تف���وق
 األول���ى التجريبي���ة

 التجريبيَة والمجموعة
 المجموعة على الثانية

 تعلم�ت الض�ابطة الت�ي
 مق��رر موض��وعات

 االجتماعيَ�ة الدراس�ات
 اإلس��تراتيجية وف��ق

 التقليدية
اث�������ر إس�������تراتيجية الج�������دول  ۷

ف���ي تحص���يل   k.w.lال���ذاتي
ط��الب الص��ف الث��اني المتوس��ط 
ف�����ي م�����ادة الت�����اريخ العرب�����ي 

 .اإلسالمي)
 ۲۰۱۲العراق / جامعة كربالء 

 د).-: خ۲۰۱۲،الطائي(
 

يه����دف البح����ث  
اث�ر (تّعرف  إلى

إس����������تراتيجية 
الج���������������������دول 

  k.w.lال��ذاتي
ف������ي تحص������يل 
ط����الب الص����ف 
الث������������������������اني 
المتوس����ط ف����ي 
م����ادة الت����اريخ 
العرب����������������������ي 

 اإلسالمي)

الث�����������اني 
 المتوسط

) ٦٦(  التاريخ
 طالبا

أع����������������د  عشوائية
الباح��������ث 
اختب��������اراً 
 تحص����يلي

لقي����������اس 
مس������توى 
تحص�������يل 
الط��������الب 
بع��د إتم��ام 
التجرب����ة، 
وتك���������ون 
االختب������ار 

) ٤۰من (
فق��������������رة 
أختباري����ة 
م���ن ن���وع 
االختي������ار 
 من متعدد

استعمل الباح�ث الوس�ائل 
 اآلتي�����������ة اإلحص�����������ائية

-Tاالختب�������ار الت�������ائّي (
test  لعينتين مس�تقلتين (

بيرس���ون بيرس���ون   معام���ل ارتب���اطمعام���ل ارتب���اط
))PPeeaarrssoonn (  مرب��ع ك��اي

 –معادل���������ة س���������بيرمان
 –Spearmanب��راون

Brown  معادل�����ة ق�����وة
تميي�����ز الفق�����رة معادل�����ة 

 الصعوبة
وتوص���لت الدراس���ة إل���ى 
النت����ائج اآلتي����ة: وج����ود 

دالل��ة إحص��ائية  وف��رق ذ
عن������د مس������توى دالل������ة 

) وبدرج���ة حري���ة ۰.۰٥(
ب���������ين متوس���������ط ) ٦٤(

درج���ات تحص���يل ط���الب 
المجموع������ة التجريبي������ة 

درس������وا م������ادة  ال������ذين
الت���������اريخ  باس���������تعمال 
إس�������تراتيجية الج�������دول 

وب�ين   k . w . lال�ذاتي
متوس��ط درج��ات تحص��يل  
ط�����������الب المجموع�����������ة 
الض���ابطة ال���ذين درس���وا 
الم��ادة نفس��ها  بالطريق��ة 
التقليدي����������ة ولص����������الح 

 المجموعة التجريبية
 

 )من عمل الباحث شكلال(               ) دراسات تناولت إستراتيجيات ماوراء المعرفة ٥( شكل 

 من دراسات احملور األول :ودالالت مؤشرات 
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 : بعد اطالع الباحث على الدراسات الواردة في المحور األول أشر اآلتي
 Place of study and year : مكان الدراسة والسنة:۱

 ,Caverlyكافيرلي تباين اغلب الدراسات في تأريخ ومكان إجرائها فدراسة    
 في الواليات المتحدة األمريكية  تاأجري ) ،Lindy, 2006 (نديل ودراسة ) (1995

) في ۲۰۱۲) التي أجريت في األردن ودراسة (رزاق ۲۰۰۷ودراسة( الهيالت 
ة (الطائي ) ودراس۲۰۱۲ ) ودراسة (الحديديَّ  ۲۰۰۹سوريا ،أما دراسة (حسين 

 القادسية. جامعة -) أجريت في العراق،اما الدراسة الحالية اجريت في العراق۲۰۱۲
 Goal : الهدف:۲

 ما تمن إستراتيجيا ةاستعملت اغلب الدراسات في متغيرها المستقل إستراتيجي    
 وراء المعرفة ، كما هو الحال في الدراسة الحالية .

 Stage study : المرحلة الدراسية:۳
) ۲۰۱۲(رزاق  ، ودراسة)Caverly، 1995( اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة    

) ۲۰۱۲) ودراسة(الطائي۲۰۰۷المرحلة االبتدائية ، ودراسة (الهيالت اتي تناولتال
 .،أما بقية الدراسات كانت متفقة مع هذه الدراسةالتي تناولتا المرحلة المتوسطة

 Academic subject :المادة الدراسية:٤
ة التي استعمل فيها ماد، )Caverly، 1995( اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة    

، أما بقية ي استعمل فيها مادة العلوم ) التLindy, 2006 (لندي ودراسة القراءة،
 الدراسات فأنها متفقة مع الدراسة الحالية في استعمالها لمادة التاريخ.

 Sample size and sex : حجم العينة وجنسها:٥
بلغ�ت ف�ي ح�ين  ) طالب�اً ۲۰۹ـ� ۲٦تراوح حجم عينات الدراسات السابقة م�ا ب�ين (     

) طالب��اً ، أم��ا ج��نس العين��ة فاختلف��ت الدراس��ة الحالي��ة م��ع ۷٤عين��ة الدراس��ة الحالي��ة (
 )۲۰۰۷، ملت تالميذ وتلمي�ذات ،ودراس�ة(الهيالتع) التي است۲۰۱۲، دراسة( رزاق

عين�ة  التي استعملت) ۲۰۱۱، (حسيناث)ودراسةإنالتي استعملت عينة الطلبة(ذكور،
،۲۰۱۲،الط��ائي(الطالب��ات، أم��ا دراس��ة   ) فج��اءت متفقت��ين۲۰۱۲)،ودراس��ة(الحديديَّ

 مع الدراسة الحالية في نوع العينة من الذكور .
 Sample selection :اختيار العينة:٦

متفقة  أسلوب اختيار العينة فيها ،الدراسات باستثناء التي لم تذكر أغلب  جاءت    
  .كعينة للبحث العينة العشوائية هامع الدراسة الحالية في اختيار

  Search tool (questionnaire)): االستبانة: أداه البحث(۷
اختلفت الدراسة الحالية مع كل الدراسات السابقة في أداه البحث ، فدراسة     

تعمل فيها ) ،اس۲۰۱۲)، ودراسة(رزاق،۲۰۰٦)، ودراسة (ليندي، ۱۹۹٥(كافيرلي،
راسة( )،ود۲۰۰۷للبحث ، أما دراسة(الهيالت، أداةً مهارات الفهم القرائي 
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استعمل فيها  )۲۰۱۲)،ودراسة( الطائي،۲۰۱۲،)،ودراسة(الحديديَّ ۲۰۰۹حسين،
اختبار التفكير للبحث، أما الدراسة الحالية فاستعملت  أداةً اختبار التحصيل الدراسي 

 للبحث. لتباعدي أداةً ا
 Statistical methods : الوسائل اإلحصائية:۸

ولكن اغلبها  ستخدمتها الدراسات السابقةتنوعت الوسائل اإلحصائية التي ا    
كما هو الحال في الدراسة ، SPSS 10 -االجتماعية استعملت الحقيبة االحصائية 

 الحالية.
 Key findings : أهم النتائج:۹

اتفقت جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية ،حول تفوق المجموعة     
الطرائق الحديثة على المجموعة الضابطة التجريبية التي تدرس باالستراتيجيات أو 

 التي تدرس بالطرائق االعتيادية.

 نقد الدراسات السابقة :Critique of previous studies 
من خالل اطالع الباحث على الدراسات الواردة في المحور األول وجد فيها      

 بعض الهفوات من وجهة نظر الباحث وكما يأتي: 
عض الدراسات من أكثر من مدرسة فمثالً تكونت العينة في ب -أ

طالباً وطالبة) ۲۰۹، تكونت من ثالث مدارس ( )۲۰۰۷الهيالت،دراسة(
) ويرى الباحث تلميذاً وتلميذة ۱۹۸(  مدرستين) تكونت من ۲۰۱۲رزاق،ودراسة(،

انه من الصعوبة إجراء التكافؤ وضبط المتغيرات في هذا العدد من المدارس التي قد 
لظروف الفيزيقية من مدرسة إلى أخرى وهذا األمر يؤثر في نتائج تختلف فيها ا

 التجربة.
في  الب وطالبة،) ط۲۰۹كان حجم العينة كبير في بعض الدراسات فمثالً كان ( -ب

) ويرى ۲۰۱۲رزاق،في دراسة ( تلميذا وتلميذة) ۱۹۸) و(۲۰۰۷الهيالت،دراسة (
صعب في السيطرة على األفراد في الباحث أن هذا العدد الكبير في أفراد العينة قد ي

 ما يؤدي إلى الصعوبة في تحقيق هدف البحث . غرفة الصف وهو
 

: ما أفاده الباحث من الدراسات  السابقة يف هذا احملور- What benefit 

researcher from previous studies in this axis 
 . )PLANبالن(ت التدريس بإستراتيجية زيادة الفهم والمعرفة بخطوا -۱
في مبحث  الخلفية النظريةادر الالزمة لكتابة اإلفادة في معرفة المص -۲

 .)PLANبالن(إستراتيجية 
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 االطالع على الوسائل اإلحصائية المستخدمة . -۳
 االستفادة في كيفية عرض النتائج وتفسيرها . -٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -) اآلتي:٦( شكلاحث باللتباعدي،ولخصها البار تناولت التفكيسابقة المحور الثاني/دراسات 
عن��وان الدراس��ة ومك��ان  ت

 إجرائها
المرحل���ة  هدف البحث

 الدراسية
الم���������������ادة 

 الدراسية
حج������������م 
العين���������ة 

 وجنسها

 أس������لوب
العين���������ة 

 ونوعها

 المقي���اس
او 

 االختبار

 االحصائية  الوسائل
 النتائج أهم+
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التباعدية ف�ي  األسئلةفاعلية  ۱
تنمي��������ة ق��������درات التفكي��������ر 

ل��������دى طلب��������ة  البتك��������اريا
الم��دارس الثانوي��ة ف��ي م��ادة 

 ،الواليات المتحدةالتاريخ
( Jones ,19 77 : 2033 )   

ه���������������������دفت 
 إل���ىالدراس���ة 

معرفة فاعلي�ة 
 األس�����������������ئلة
التباعدي��ة ف��ي 
تنمي���ة ق���درات 
التفكي������������������ر 
 أالبتك������������اري
ل������دى طلب������ة 
الم�������������دارس 
الثانوي����ة ف����ي 

 مادة التاريخ

الخ�����امس 
 اإلعدادي

 ۳۹٦ التاريخ
طال������������ب 

 وطالبة

طبق�����������ت  عشوائية
ج نم�����������اذ

 األلف���������اظ
م������������������ن 
 اختب���ارات

ت�������ورنس 
للتفكي��������ر 
 أالبتك��اري

 )(A , B  
 إنعل�������ى 

 األول
اختب����������ار 
قبل����������ي ، 
والث�������اني 
 اختب����������ار

 بعدي

  اختب��������������������������������������ار
)  t-test( ت ) ( 

للعين�����ات المترابط�����ة 
والعين����ات المس����تقلة 
كم���ا اس���تخدم تحلي���ل 

 Ancova)التغ��اير ( 
نت���������ائج  وأظه���������رت

الدراس���������ة أهمي���������ة 
الم���درس ف���ي تنمي���ة 
ق����������درات التفكي����������ر 

 وأظه�رت،  أالبتكاري
 األس����������ئلة أهمي����������ة

التباعدي���ة ف���ي تنمي���ة 
 . أالبتكاريالتفكير 

أث��ر اس��تخدام أنم��وذج ثيل��ين  ۲
(التح�����ري الجم�����اعي) ف�����ي 

لطالب���ات  ألتباع���ديالتفكي���ر 
الص���ف الخ���امس اإلع���دادي 
األدب������������ي ف������������ي م������������ادة 

 العراق.التاريخ
 ج)-: أ۲۰۰٦(علي، 

 

ه���دف البح���ث 
إل�����ى معرف�����ة 
أث���ر اس���تخدام 

ين أنموذج ثيل�
(التح��������������ري 
الجماعي) ف�ي 
التفكي������������������ر 
 ألتباع�������������دي
لطالب����������������ات 
الص�������������������ف 
الخ���������������امس 
اإلع�������������دادي 
األدب������ي ف������ي 

 مادة التاريخ

الخ��������امس 
 األدبي

الس�������حب  طالبة  ٦۱ التاريخ
العش��وائي 

 البسيط

اختب��������ار 
لقي��������اس 
التفكي������ر 
 ألتباعدي

تكون من 
)۲٤ (

 -فقرة
 بعدي

وحلل���������ت النت���������ائج 
باس�����تخدام االختب�����ار 
 الت���������������������������������������ائي 

)(T – test �ين لعينت
 مستـقلتين . 

توص���ل الباح���ث إل���ى 
 النتائج اآلتيـة:

هن��اك ف��رق ذو دالل��ة 
إحص����������ائية عن����������د 

) بين ۰.۰٥مستوى (
المجم����������������������وعتين 
التجريبي��ة والض��ابطة 

 ألتباع�ديفي التفكي�ر 
وك��ان الف��رق لص��الح 
المجموع����������������������������ة 

 التجريبية.
ت��دريس المعرف��ي ف��ي فاعلي��ة ال ۳

لتباع���دي ل���دى تنمي���ة التفكي���ر ا
س العلمي طالبات الصف الخام

 في مادة علم األحياء .
 القادسية -العراق

 ي)-: ح۲۰۱۰لركابي، (ا

هدفت الدراس�ة 
إل�����ى التع�����رف 
عل�����ى فاعلي�����ة 
الت�����������������دريس 
المعرف�����ي ف�����ي 
تنمي���ة التفكي���ر 
ألتباع��دي ل��دى 
طالب��ات الص��ف 
الخ������������������امس 
العلم�������ي ف�������ي 
م��������ادة عل��������م 

 األحياء .

الخ�����امس 
 العلمي

طالبة  ٦٦ األحياء
 من اإلناث

بص�������ورة 
 عشوائية

۱-
الختب������ار ا

ألتحصيلي 
وق����������������د 

) ۲٤ض��م(
فق��������������رة 
اختباري����ه 
م���ن ن���وع 
االختي������ار 
 من متعدد

۲- 
اختب����������ار 
التفكي��������ر 

لتباع���دي ا
) ٦ض������م(
 فعاليات

حلل��ت النت��ائج إحص��ائيا 
باس�������تعمال االختب�������ار 

) T-Testالت������������������ائي(
لعينت�������ين مس��������تقاتين 

)لعينت�����������ين T-Testو(
أظه��رت  مت��رابطتين، إذ

النت�������ائج تف�������وق أداء 
طالب�������ات المجموع�������ة 

بية عل�ى طالب�ات التجري
موع�����ة الض�����ابطة المج

ف���ي ك���ل م���ن االختب���ار 
ر لتحص������يلي واختب������اا

 لتباعدي.التفكير ا

أث����ر إس����تراتيجية العص����ف   ٤
ت��دريس التعبي��ر ال��ذهني عن��د 

يرم���ي البح���ث 
أث�����ر  ةعرف�����م

الراب���������ع 
 األدبي

م�������������������ادة 
 التعبير

٦۰ 
طالبا م�ن 

تبن������������ى  عشوائية
الباح������ث 

ث ـالباح������� اس�������تخدم
ائل اإلحص��ائية ـالوس��
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لتباع��دي اف��ي تنمي��ة التفكي��ر 
ل���دى ط���الب الص���ف الراب���ع 

 ،العراق.األدبي
 ج)-: ث۲۰۱۱(سالم،

إس�������تراتيجية 
العص�����������������ف 

ني عن����د ال����ذه
ت������������������دريس 
التعبي�����ر ف�����ي 
تنمي��ة التفكي��ر 

 لتباعديا
 

اختب��������ار  الذكور
التفكي������ر 

 لتباعديا
المق�������نن 
للمرحل���ة 
 اإلعدادية

ال������������ذي 
أعدت���������ه 
ال��دكتورة 
(ص����نعاء 
يعق�������وب 
التميم��ي، 

۱۹۹٦( 

تي ت�تالءم ال المناسبة
 بحث��������هومتطلب��������ات 

(االختب��������ار الت��������ائي 
لعينت����ين مس����تقلتين، 
واالختب�������ار الت�������ائي 
لعينت���ين مت���رابطتين، 
واختب��ار مرب��ع ك��اي، 
ومعام���������ل ارتب���������اط 

 بيرسون).
 إل���ىتوص���ل الباح���ث 

وج������ود ف������رق ب������ين 
ط��������الب المجم��������وع 
التجريبي��ة والض��ابطة 
وك�����������ان لص�����������الح 

 التجريبية.

  (الشكل من عمل الباحث)                                 يلتباعدا) دراسات تناولت التفكير ٦(شكل
 

 من دراسات احملور الثاني :ودالالت ؤشرات م Indicators of the 

second axis studies 
 بعد اطالع الباحث على الدراسات الواردة في هذا المحور أشر اآلتي :    
باعتباره متغيراً مستقالً كما  في الدراسات فتواجد لتباعديافكير تباين وجود الت -۱

 اتباعتباره متغيراً تابعاً في دراسبينما تواجد ، Jones,1977)(جونس في دراسة
 كما في الدراسة الحالية.،)م۲۰۱۱،سالم) و(م۲۰۱۰،لركابيا) و(م۲۰۰٦علي،(
على المرحلة  يقهاطبتم تف كل الدراسات، المراحل الدراسية في تشابهت -۲

 في الدراسة الحالية.حال ،كما هو الاإلعدادية
تكونت من فمنها  األخرىكل دراسة عن غيرها من الدراسات  حجام عينةأتباينت  -۳
 دراسة طالبة) في ٦۱و( (Jones,1977) ,    طالباً وطالبة) كما في دراسة جونس۳۹٦(

م)، أما دراسة سالم فتكونت ۲۰۱۰طالبة) في دراسة (الركابي،٦٦)،و(۲۰۰٦(علي،
 . طالبا) ٦۰من (

 
 
 
   

: ما أفاده الباحث من الدراسات  السابقة يف هذا احملور- What benefit 

researcher from previous studies in this axis 
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التفكير في مبحث  ةالنظري خلفيةالاإلفادة في معرفة المصادر الالزمة لكتابة  -۱
 .لتباعديا

 . لتباعدياالتفكير نها اختبار مهارات بناء أدوات البحث الحالية وم -۲
 االطالع على الوسائل اإلحصائية المستخدمة .  -۳
 . في التدريس  لتباعدياعلى أهمية التفكير  زيادة االطالع -٤

 

 
 

 

 

 
 

 

 



  الفصل الثالث 


  
 ي . ــــــــــــــــــــــ: التصميم التجريب 

 ه . ــ: مجتمع البحث وعينت 

  : تكافؤ مجموعتي البحث . 

 ةـالمتغيرات الدخيل: ضبط  . 

 ث . ــــــــــــات البحــــ: مستلزم 

  :ثــــــــــــــــــــــــــحــــــأداة الب  . 

ة . ـــــــــــــــــق التجربــــــــ: تطبي 

  ةــــــــاإلحصائي: الوسائل . 
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  الفصل الثالثالفصل الثالث                                                                            

 :Research methodology and procedures البحث وإجراءاته ةمنهجي

المتبعة من حيث اختيار  واإلجراءاتيتضمن هذا الفصل عرضاً لمنهج البحث     
ها وعرض لبحثاوالمجتمع ،وعينة البحث،وتكافؤ العينة،وبناء اداه  لتجريبياالتصميم 

على لجنة من الخبراء للتأكد من صدقها ، وتطبيقها على عينة استطالعية للتعرف 
واستعمال الوسائل  األساسيةعلى ثباتها،وتطبيق اداه البحث على عينة البحث 

 االحصائية المناسبة في معالجة البيانات ،وفيما يأتي شرح لهذه االجراءات.
 Experimental Curriculum  :المنهج التجريبي 

ه منهٌج مالئٌم إلجراءات نّ اتبع الباحث المنهج التجريبّي لتحقيق هدف بحثه ، ألَ     
البحث والتوصل إلى النتائج ، والمقصود من مصطلح "تجريبي" تغير شيء 

ويعني تقسيم أفراد التجربة إلى فئات متعددة ، ومالحظة أثر التغيير في شيء آخر. 
هذه الفئات لدراسة ة لهدف التجربة ، وتخضع كل فئة تمثل مجموعة متجانسة بالنسب

 متعلمينال عريضالخطة التي يتم بناًء عليها توالمنهج التجريبي هو  .الفروق بينها
ضع إطار عام لما سيفعل الباحث للظروف التجريبية أو المعالجات التجريبية ، أي و

                .الدراسة ي لتناول العالقات بين المتغيرات المشمولة ف اً مقترح اً نموذجبوصفه ،
                 )۲۳۱:  ۲۰۰۷،زينة وأبو( البطش ) ، ٥۹:  ۲۰۰۲ ،( أبو حويج                      

       Selection of The Experimental Design :   التجريبي أوًال : التصميم
ينبغي تنفيذها لى عاتق الباحث وإن اختيار التصميم يعد أولى الخطوات التي تقع ع    

نتائج دقيقة وسليمة ، ويتوقف تحديد نوع  إلىألن االختيار السليم يضمن الوصول ،
التصميم التجريبي على طبيعة الموضوع ، وعلى ظروف العينة وأْن توافر درجة 

                   .     كافية من ضبط المتغيرات أمر بالغ الصعوبة بحكم طبيعة الظواهر التربوية المعقدة
                       )٥٤ـ ٥۲:  ۲۰۰٤، (عليان وغنيم                                                             

تصميم تجريبي  إلىولذلك ينبغي التأكيد على أْن البحوث التربوية لم تصل بعد     
بالغ  رأمالمتغيرات يبلغ حد الكمال في الضبط، الن توفير درجة كافية من ضبط 

الصعوبة بحكم طبيعة الظواهر التربوية المعقدة، لذا فإن عملية الضبط في هذه 
الرئيسة لذلك أّن  وأحد األسباب ،البحوث تظل جزئية مهما اتخذت فيها من إجراءات

اإلنسان (الطالب) هو محور القياس في هذه العلوم ، وهو دائم التغيير وأحياناً يصعب 
  )۲٤:  ۲۰۰٦ ،( عالم                                                  إخضاعه للضبط .



                         

 

٦۰ 

الباحث اختيار التصميم الذي يناسب طبيعة  أىولما كان هناك تصاميم عديدة ارت   
وهو التصميم التجريبي   ضبط جزئي يذ المشكلة المتبلورة في بحثه، ويكون من نوع

 االتي:) ۷( وفق الشكلء التصميم على فجا. ذو االختبار البعدي

 ) التصميم التجريبّي للبحث) التصميم التجريبّي للبحث۷۷((شكلشكل
اختبار قبلي  إلىتتعرض كلتا مجموعتي البحث ( التجريبية و الضابطة ) إذ     

قبل بدء التجربة لغرض التكافؤ ، وبعد أْن تدرس كل  لتباعديالتفكير ا قياسلغرض 
البحث في نهاية التجربة  امجموعتأعاله ، تتعرض مجموعة بالطريقة التي ذكرت 

التفكير  الحاصل في األثر اختبار بعدي في نفس االختبار  للتعرف على مقدار إلى
هل عند كل مجموعة من مجموعتي البحث ( التجريبية و الضابطة ) ، أي  باعديلتا

، وهذا ما يهدف إليه  باعديلتاالتفكير  فيأثراً   )PLANإلستراتيجية بالن (أن 
 الحالي . البحث

  Research population and sample ثانيًا: مجتمع البحث وعينته :

) المجموعة الكلية ذات Populationيقصد بالمجتمع ( مجتمع البحث :تحديد  ـ أ
يعمم عليها النتائج ذات العالقة بالمشكلة، وان  أن إلىالعناصر التي يسعى الباحث 

ية المهمة في البحوث التربوية وهي تحديد مجتمع الدراسة من الخطوات المنهج
 وكفاية نتائجها. أدواتهاالدراسة وتصميم  إجراءاتتتوقف عليها  إذتتطلب دقة بالغة 

 )۲٥: ۲۰۰۱، وآخرون( العجيلي                                                               
بي من المدارس األد خامسلبحث الحالي على طالب الصف الواشتمل مجتمع ا    

، ومن  م ۲۰۱۳-۲۰۱۲للسنة الدراسية  قادسيةمحافظة ال مركزفي  اإلعدادية
و اإلعدادية للبنين للدراسة الثانوية  الحكومية متطلبات البحث الحالي اختيار المدارس

 لغرض   اثنينعن األدبي فيها  خامسلشعب للصف ال،على أْن ال يقل عدد ا*النهارية
في مديرية تربية محافظة  غرض أعاله زار الباحث شعبة التخطيطعملية التكافؤ ، ولل

 الدراسات شعبةامعة القادسية ، كلية التربية بموجب الكتاب الصادر من ج قادسيةال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد تجاوز السن القانوني زيادة على أمور أخرى ربما ال تحقق التكافؤ في البحث الحالي . ألن المدارس المسائية يكون أعمار الطالب فيها*

 االختبار ألبعدي المتغير التابع المتغير المستقل التكافؤ           المجموعة

 العمر الزمني -۱ التجريبية
 الذكاء -۲
 درجات نصف السنةـ ۳
   الدراسي  التحصيل -٤

 واألمهات لآلباء     
 لتباعديالتفكير ا -٥

 إستراتيجية 
PLAN 

التفكير 
 لتباعديا
 

 تباعديلاالتفكير 

  الضابطة
 ــــــــــــــــــــــ



                         

 

٦۱ 

الب ) لمعرفة أسماء المدارس الثانوية واإلعدادية للط۲) وملحق (۱العليا ملحق ( 
 ) يبين ذلك:۱وجدول( مركز المحافظةضمن حدود 

 ) ۱جدول(                                               
 المدارس الثانوية واالعدادية النهارية للبنين في مركز محافظة القادسية(قضاء الديوانية) 

أعداد طالب    أسماء المدارس ت
 لخامس    االصف 

 األدبي    

أعداد طالب   أسماء المداس ت
 الصف الخامس  

 األدبي    
ثانوية أبي تراب  ۱

 المطورة
 ۱۲۰ إعدادية الزيتون ۷ ٥٤

 ۷٦ إعدادية الصدريين ۸ ٤۰ لجمهوريةثانوية ا ۲
 ٦٦ إعدادية قتيبة ۹ ۷۷ إعدادية ابن النفيس ۳
 ٤۱ إعدادية الكرامة ۱۰ ۷۲ إعدادية الثقلين ٤
   ۳۹ إعدادية ألجواهري ٥
 ۳۸ إعدادية الديوانية ٦

   ٦۲۳المجمــــــــــــوع  
 The research sample  عينة البحث: ـ ب

ء من مجتمع البحث األصلي، يختارها الباحث بأساليب مختلفة، العينة هي جز     
وبطريقة تمثّل المجتمع األصلي، وتحقق أغراض البحث، وتُغني الباحث عن مشقّة 
دراسة المجتمع األصلي بكامله ، لذلك فإن على الباحث أن يختار عينة دراسية تمثّل 

 )۱۳۲:  ۲۰۰٥،(ملحم                                   المجتمع األصلي تمثيالً صادقاً .
إّن اختيار عيّنة الدراسة من أبرز خطوات البحث ، ذلك أّن الباحث عندما يريد أن     

يجمع البيانات عن مجتمع كامل فإنّه ال يستطيع أن يشمل أفراد المجتمع كافة بل يلجأ 
تعميم النتائج  إلى عيّنة من هذا المجتمع يستعين بها في جمع بياناته ، والهدف منها

                       التي تُستخلص منها على مجتمع أكبر .
 وعليه تمثلت إجراءات اختيار العينة بما يلي :

 Schools :ـ المدارس۱ب_
 القادسيةامة لتربية محافظة بعد أن زار الباحث شعبة التخطيط في المديرية الع     

عينة بطريقة الالباحث ، اختار  يةواإلعدادى سجل المدارس الثانوية وحصوله عل
  مركزحدى المدارس التابعة لللبنين) ، وهي إ زيتون(ال إعداديةبسيطة العشوائية ال

 *، لتطبيق التجربة فيها القادسيةمحافظة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ية(*) من خالل استعمال الباحث طريقة السحب العشوائي، إذ كتَب أسماء المدارس في أوراق صغيرة، ووضعها في علبة زجاج
 للبنين . إعدادية الزيتونبعدها أجرى القرعة وسحب ورقة واحدة ، فكانت الورقة تحمل اسم 
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 Sample students :ـ عينة الطالب۲ب_
بموجب كتاب تسهيل المهمة الصادر  عدادية الزيتون للبنين،زيارة اقام الباحث ب     

جد إن عدد طالب وحيث )۲( ملحق   القادسيةامة لتربية محافظة من المديرية الع
) طالب موزعين على ثالث شعب ، ۱۲۰فيها يبلغ ( خامس األدبيالصف ال

ل المجموعة ) تمثج، أصبحت الشعبة (*وباستعمال طريقة السحب العشوائي البسيط 
من التجربة، وبلغ عدد أفراد  ) تمثل المجموعة الضابطةبالتجريبية ، والشعبة ( 

الراسبين  ب) طالب بعد استبعاد الطال۷٤( التجريبية والضابطة العينة للمجموعتين
ة ) التجريبيجفي شعبة ()طالب۳() الضابطة ، وبطالب) في شعبة (  ۳وعددهم ( 

      :قبل وبعد االستبعادموزعة بحسب كل مجموعة   عينة البحث بين) ي۲جدول (،و
 )۲جدول(

 (الضابطة والتجريبية)للمجموعتين البحث عينة عدد أفراد
 موزعة على الشعب قبل وبعد االستبعاد

0B1 الشعبةB2 المجموعةB3 العدد الكليB4 عدد الطالب المستبعدينBعدد الطالب بعد االستبعاد 

5B6 أB7 التجريبيةB٤۱ 8B۳ 9B۳۸ 

10B11 بB12 الضابطةB۳۹ 13B۳ 14B۳٦ 

15B16 المجموعB۲ 17B۸۰ 18B٦ 19B۷٤ 

سابقة عن  هخبر امتالكهمهو من المجموعتين، إن سبب استبعاد الطالب الراسبين    
الموضوعات التي ستدرس في التجربة، وهذه الخبرات قد تؤثر في دقة نتائج البحث 
أو في السالمة الداخلية للتجربة، وهذا ما جعل الباحث يستبعدهم من النتائج فقط، إذ 

 المدرسي .  في داخل الصف حفاظا على النظامأبقاهم 
  Equivalent of the Groups Researchالبحث :  يتكافؤ مجموعت ثالثًا :

على الرغم من أن اختيار الباحث لمجموعتي البحث بالتعيين العشوائي إال إن      
 إفرادذلك ال يعد مستوفيا لعدالة التوزيع بين المجموعات ، إذ إن تحقيق التكافؤ بين 

دالين  ، فقد ذكر (فان مجموعتي البحث يعد امرأ مهما قبل إجراء التجربة
 على الباحث تكوين مجموعات متكافئة فيما يتعلق بالمتغيرات ذ) إ۱۹۸٥وآخرون،

 )۳۹۸:  ۱۹۸٥( فان دالين وآخرون،                            التي لها عالقة بالبحث.
 ن مجموعتي البحث في المتغيرات اآلتية .لذلك أجرى الباحث التكافؤ بي    

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة وسحب ورقةً فكانت تحمل اسم ج) في أوراق صغيرة لكل شعبة ، ووضعها في علبة زجاجية ، وأجرى القرع -ب -*) حيث كتَب الباحث أسماء الشعب الثالث (أ( 

 )لتكون المجموعة الضابطة .ب) لتكون المجموعة التجريبية ، وسحبت ورقةً ثانية فكانت تحمل اسم شعبة (جشعبة (
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 1TChronological 1T0Tage    العمر الزمني : ـ۱
والطالب انفسهم من حصل الباحث على أعمار الطالب من البطاقة المدرسية      

) ، إذ تم حساب أعمار الطالب ۳ملحق (معلومات تخص البحث  خالل استمارة تضم
إذ بلغ  م۲۰۱۳/  ۲۰/۲  المصادف ربعاءيوم األ باألشهر حتى يوم بدء التجربة  في

 وبانحراف) شهرا ۲۱۲,٥٦المتوسط الحسابي ألعمار طالب المجموعة التجريبية (
) ۲۱۲,۲۳ة () والمتوسط الحسابي ألعمار طالب المجموعة الضابط۸,۹۲مقداره (

) وللمقارنة بين المتوسطين استخدم الباحث االختبار ۹,۲٦مقداره ( إنحرافبشهرا 
) وهي اقل ۰,۱٦   () المحسوبةt) وقد بلغت قيمة ( t-testالتائي لعينتين مستقلتين (

ما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة  ) وهو ۱,۹۹من القيمة الجدولية البالغة (
) وهذا يدل  ۷۲) ودرجة حرية (  ۰,۰٥(  اإلحصائية اللةإحصائية عند مستوى د

 -) يوضح ذلك :۳على تكافؤ طالب المجموعتين في العمر الزمني ، والجدول (
 )۳ (جدول 

مجموعتي البحث ( التجريبية والضابطة) في العمر ل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 محسوباً باألشهر الزمني

 
 المجموعة

 
 العدد

 
وسط المت

 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 
درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

 اإلحصائية
۰,۰٥ 

 الجدولية المحسوبة

 ةغير دال ۱,۹۹ ۰,۱٦ ۷۲ ۸,۹۲ ۲۱۲,٥٦ ۳۸ التجريبية
 ۹,۲٦ ۲۱۲,۲۳ ۳٦ الضابطة إحصائيا

 1TSmarter 1T0Tlevel    مستوى الذكاء: ـ۲
والمواءمة مع المواقف  تالبديهيادرة على التعلم وفهم يعرف الذكاء بأنه الق    

السلوك التي تصدر عن الفرد وتدل  ظروفدة ، والذكاء كلمة مجردة تصف الجدي
 )۷٥:  ۲۰۰۸ ( ربيع ،                        على الفطنة وحسن التصرف واالختيار. 

ة ألنه ال يعتمد على ويعد اختبار رافن من أشهر االختبارات المتحررة من الثقاف    
استخدم الباحث اختبار وقد ، اس الذكاء بل على األداء العمليالنواحي اللفظية في قي

وقد وقع ،  )۱۹۸۳( الدباغ ،،المصفوفات المتتابعة القياسي لرافن المقنن من قبل
االختيار على هذا االختبار إذ قد تّم تكيفه مع البيئة العراقية ألكثر من مرة . فضالً 

انه يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات ، ويصلح لجميع المستويات العقلية  عن
فضال عن سهولة تطبيقه على عدد كبير من الطالب لكونه غير لفظي ويصلح للفئات 

 العمرية بما يتسق وعينة البحث .
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 (أ،ب،ج،د،هـ)خمس مجموعات ) فقرة موزعة على ٦۰تكون االختبار من (ي و    
سؤاالً لرسوم وأشكال ناقصة يطلب تكملتها من بدائل مصورة  )۱۲( في كل مجموعة

 أسفل كل سؤال ، وفي ضوء اإلجابات تحدد درجات الذكاء.
  )۳۲:  ۱۹۸۳ ،وآخرون( الدباغ                                                           

 األحدفي يوم  التجريبية والضابطة تم تطبيق االختبار على مجموعتي البحث    
وقد اتبع الباحث تعليمات تطبيق أي قبيل بدأ التجربة ، م ، ۲۰۱۳/ ۲/ ۱۷المصادف 

المقياس بدقة و تم توضيحها ألفراد عينة البحث ، وبعد تصحيح إجابات الطالب  
تم حساب إذ  )، ٤حسبت الدرجة الكلية لكل فرد من أفراد عينة البحث ملحق(

لمعياري لكل من المجموعتين ، إذ بلغ متوسط المتوسط الحسابي واالنحراف ا
)  في حين بلغ ۷,۹۸ ) بانحراف معياري (۳٤,۳۷درجات المجموعة التجريبية (

) وبانحراف معياري ۳٤,۹۸ متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة  بلغ (
) لعينتين T-testختبار التائي (لال) ، وتشير نتائج تطبيق الباحث  ۷,۷۹مقداره (
عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين  درجات طالب المجموعتين (  إلى، مستقلتين

)   ۰,۳۳ كانت القيمة التائية  المحسوبة بين الدرجات  ( إذالتجريبية والضابطة ) ، 
عند  ،) ۰‚۰٥) عند مستوى داللة (  ۱,۹۹  وهي أصغر من القيمة التائية الجدولية (

  ٤المجموعتين في متغير الذكاء والجدول (  مما يدل على تكافؤ ، )۷۲حرية (الدرجة 
 ) يوضح ذلك :

 )  ٤جدول رقم (  
 والجدولية لدرجات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة

 الذكاء لمجموعتي البحث ( الضابطة والتجريبية )

 العدد المجموعة
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية      
 اإلحصائية

 الجدولية المحسوبة ۰‚۰٥

 ۷,۹۸ ۳٤,۳۷ ۳۸ التجريبية
 ةغير دال ۱,۹۹ ۰,۳۳ ۷۲

 ۷,۷۹ ۳٤,۹۸ ۳٦ الضابطة إحصائيا

 
 
 
 
 
 



                         

 

٦٥ 

 1THalf year 1T0Tdegrees   درجات نصف السنة: ـ۳
مادة التاريخ حصل الباحث على درجات نصف السنة لطالب مجموعتي البحث ل    

من سجالت إدارة  ، ) م۲۰۱۳ -۲۰۱۲للصف الخامس األدبي للعام الدراسي (
بحث ، مجموعتي اللوعند حساب متوسطات درجات الطالب  )٤ملحق( المدرسة

) ، وبانحراف ٤٧,٣٧بلغ متوسط المجموعة التجريبية ( إذواالنحرافات المعيارية ،

)  وبانحراف  ٤٨,٨٤الضابطة ( ) في حين بلغ متوسط المجموعة١٤,٣٠معياري (

، للتعرف ن مستقلتين ) لعينتيT-test) وباستعمال االختبار التائي (١٤,٨٥معياري (
على داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين ( التجريبية والضابطة )  عند 

) أصغر من القيمة ٠,٤٣) ، وجد أّن  القيمة التائية المحسوبة (۰‚۰٥مستوى داللة (
) وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات ۷۲) بدرجة حرية (۱‚۹۹ائية الجدولية (الت

نصف  ن متكافئتين في درجاتوهذه النتيجة تؤكد أّن المجموعتي،داللة إحصائية 
                      ) يبين ذلك.٥جدول (و .قبل إجراء التجربة السنة

 )  ٥جدول (                                         
  درجات نصف تكافؤ درجات طالب مجموعتي البحث ( التجريبية والضابطة) في    

 االوربي الحديث تاريخالفي مادة  ۲۰۱۳-۲۰۱۲للعام  الدراسي  السنة        

 العدد المجموعة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية بةالمحسو ۰‚۰٥االحصائية

 ۱٤,۳۰ ٤۷,۳۷ ۳۸ التجريبية
۷۲ ۰,٤۳ ۹۹‚۱ 

 ةغير دال
 ۱٤,۸٥ ٤۸,۸٤ ۳٦ الضابطة إحصائيا

 
 1TAcademic achievement 1T0Tfor0T 0Tparents :لإلباءالتحصيل الدراسي  ـ٤

حصل الباحث على المعلومات المتعلقة بالتحصيل الدراسي لألب عن طريق     
وزعها الباحث على طالب عينة البحث ، كذلك )  ۳استمارة معلومات ، ملحق ( 

تمت االستعانة بالبطاقة المدرسية الخاصة بكل طالب للتأكد من صحة المعلومات ، 
، وللتحقق من تكافؤ فئات  خمسة إلىحيث تم تقسيم مستوى التحصيل لألب 

كوسيلة إحصائية ) ۲) استعمل الباحث قيمة (كا المجموعتين ( التجريبية و الضابطة
ين أنه ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي البحث في متغير التحصيل تب

) وهي اقل من القيمة ٦.٤۸( )،۲ـ (كالالدراسي لآلباء إذ بلغت القيمة المحسوبة 



                         

 

٦٦ 

) وهي ٤) وبدرجة حرية (۰.۰٥عند مستوى داللة ( )۹.٤۹البالغة ( )۲ـ(كالالجدولية 
  . ) يبين ذلك٦جدول (والمتغير  تشير إلى تكافؤ مجموعتي البحث في هذا

 ) ٦جدول (                                  
 *في التحصيل الدراسي لإلباء لمجموعتي البحث ( التجريبية والضابطة ) التكافؤ     

  ت
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 ۳۸ ۷ ٦ ۱۳ ٦ ٦ 

 ةغير دال ٤۹.۹ ٦.٤۸ ٤
 إحصائيا

۲ 

طة
ضاب

 

۳٦ ٦ ۷ ۱۰ ۷ ٦ 

)في خلية واحدة والخاليا (ابتدائي ومتوسطة) في خلية واحدة وذلك لكون تكرارها اقل  بيقرأ ويكتو  أمي*دمجت الخاليا( 
 ).   ٤)  وبذلك أصبحت درجة الحرية (۸٤: ۱۹۷۷،  ألبياتي(  خمسة من 

 
 1TAcademic achievement 1T0Tfor0T 0Tmothers التحصيل الدراسي لألمهات: ـ ٥
حصل الباحث على المعلومات المتعلقة بالتحصيل الدراسي لألمهات عن طريق      

االستعانة ) وزعها على طالب عينة البحث فضالً عن ۳استمارة معلومات ملحق (
بالبطاقة المدرسية الخاصة بكل طالب للتأكد من صحة المعلومات ، إذ تم تقسيم 

وللتحقق من تكافؤ المجموعتين ( التجريبية  فئات أيضاخمسة  إلىالتحصيل لألمهات 
كوسيلة إحصائية تبين أنه ال يوجد فرق ) ۲و الضابطة ) استعمل الباحث قيمة (كا

إذ  مهاتعتي البحث في متغير التحصيل الدراسي لآلذات داللة إحصائية بين مجمو
البالغة  )۲ـ(كال) وهي اقل من القيمة الجدولية ٤.٥۰( )،۲ـ (كالبلغت القيمة المحسوبة 

) وهي تشير إلى تكافؤ ٤) وبدرجة حرية (۰.۰٥عند مستوى داللة ( )٤۹.۹(
 ) يبين ذلك :  ۷والجدول (  مجموعتي البحث في هذا المتغير

 
 
 
 
 
 
 
                                   



                         

 

٦۷ 

 )  ۷جدول (                                                      
 *تكافؤ مجموعتي البحث (الضابطة والتجريبية)  في التحصيل الدراسي لألمهات           
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۳۸ ۸ ۷ ۱۲ ٦ ٥ 

ة غير دال ٤۹.۹ ٤.٥۰ ٤
   ۲ إحصائيا

طة
ضاب

 

۳٦ ۹ ۷ ۸ ۷ ٥ 

(  وسطة) في خلية واحدة وذلك لكون تكرارها اقل من خمسة )في خلية واحدة والخاليا (ابتدائي ومت يقرأ ويكتبو  أمي*دمجت الخاليا( 
 ).   ٤)  وبذلك أصبحت درجة الحرية (۸٤: ۱۹۷۷،  ألبياتي

 :Tribal divergent thinking testالقبلي  لتباعديالتفكير ا اختبارـ ٦
تم التحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي للتفكير     

2TP0Fاعديلتبا

*
P2T  وذلك بحساب متوسط درجات كل مجموعة وتبعاً لمجاالت اختبار التفكير 

، ومن ثم المقارنة بين تلك المتوسطات في كل مجال ، باستخدام االختبار  لتباعديا
 التائي لعينتين مستقلتين وعلى وفق اآلتي :

 داللة الفرق في المجال األول ( الطالقة اللفظية ) : -۱-٦
ليل البيانات التي حصل عليها الباحث من تطبيق االختبار القبلي تبين من تح    

درجات المجموعة التجريبية في المجال الحسابي لمتوسط الأن  لتباعدياللتفكير 
، في حين بلغ  )۲,۲۳وبأنحراف() ٤.۹۸األول ( الطالقة اللفظية ) لالختبار بلغ (

 )۲,۳۹وبأنحراف(،) ٥.۰٦متوسط درجات المجموعة الضابطة في هذا المجال (
) ، ۰.۱٥وأظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية أن القيمة التائية المحسوبة تساوي (

 ) ۸جدول (                    يبين ذلك.)  ۸جدول ( و
   (التجريبية نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين                  

 في المجال األول ( الطالقة اللفظية ) من االختبار القبلي والضابطة )                      

متوسط  العدد المجموعة
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 

 الداللة مستوى القيمة التائية        
اإلحصائية 

 الجدولية المحسوبة ۰,۰٥

 ۷۲ ۲,۲۳ ٤,۹۸ ۳۸ التجريبية
ة غير دال ۱.۹۹ ۰,۱٥

  ٢,٣٩ ٥,٠٦ ٣٦ الضابطة اإحصائي

                                                           
 اً ) طالب ۷٤(  أفرادها الباحث على عينة البحث والبالغ عدد أعدهالذي  (لغرض التكافؤ فقط)،القبلي لتباعدياق اختبار التفكير تم تطبي *

 . ۱۹/۲/۲۰۱۳بتاريخ 



                         

 

٦۸ 

 ) وهي ۰,۱٥نالحظ في الجدول أعاله أن القيمة التائية المحسوبة تساوي (    
) ودرجة ۰.۰٥) عند مستوى داللة (۱,۹۹أقل من القيمة التائية الجدولية البالغة (

بين المجموعتين ويعني  أنه ال يوجد فرق دال إحصائيّ  إلى) ، ويشير ذلك ۷۲حرية (
فظية ) لالختبار القبلي المجموعتين متكافئتان في المجال األول ( الطالقة الل أنذلك 

 لتباعدي .اللتفكير 
 داللة الفرق في المجال الثاني ( الطالقة التعبيرية ) : -۲-٦

القبلي  أظهرت نتائج تحليل البيانات التي حصل عليها الباحث من تطبيق االختبار    
 رجات المجموعة التجريبية في المجال الثانيأن متوسط د لتباعدياللتفكير 

درجات المجموعة الضابطة  متوسط،في حين بلغ )۲,۱٦) وبأنحراف (٤,۹٥بلغت(
وأظهرت نتائج المعالجة  )،۲,۲۷مقداره( وبانحراف) ،٤,٥۳في هذا المجال (

  يبين ذلك.)  ۹جدول ( و) ، ۰,۸۱اإلحصائية أن القيمة التائية المحسوبة تساوي (
 ) ۹ جدول (

 (التجريبية والضابطة)نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين
 في المجال الثاني ( الطالقة التعبيرية ) من االختبار القبلي

متوسط  العدد المجموعة
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 

 مستوى الداللة القيمة التائية      
 اإلحصائية

 الجدولية المحسوبة ۰,۰٥

لة غير دا ۱,۹۹ ۰,۸۱ ۷۲ ۲,۱٦ ٤,۹٥ ۳۸ التجريبية
 ۲,۲۷ ٤,٥۳ ۳٦ الضابطة إحصائيا

) وهي أقل من ۰,۸۱نالحظ في الجدول أعاله أن القيمة التائية المحسوبة تساوي (    
 ) ودرجة حرية ۰.۰٥) عند مستوى داللة (۱,۹۹القيمة التائية الجدولية البالغة (

بين المجموعتين في المجال  أنه ال يوجد فرق دال إحصائيّ  إلى) ، ويشير ذلك ۷۲(
الثاني ويعني ذلك أن المجموعتين متكافئتان في المجال الثاني ( الطالقة التعبيرية ) 

 . لتباعديالالختبار القبلي للتفكير 
 داللة الفرق في المجال الثالث ( الطالقة االرتباطية ) : -۳-٦
نت نتائج تحليل البيانات التي حصل عليها الباحث من تطبيق االختبار القبلي بي     

درجات المجموعة التجريبية في المجال الحسابي ل متوسط الأن  ألتباعديللتفكير 
في  )،۲,۳۹وبأنحراف مقداره( ،)٥,٥۸الثالث( الطالقة االرتباطية ) لالختبار بلغ (

وبأنحراف ) ،٦,۰۹في هذا المجال ( حين بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة
وأظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية أن القيمة التائية المحسوبة  )،۲,۳۸مقداره(

                                يبين ذلك.)  ۱۰جدول ( و) ، ۰,۹۱تساوي (



                         

 

٦۹ 

 ) ۱۰جدول ( 
 ية والضابطة)(التجريبنتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين

 في المجال الثالث ( الطالقة االرتباطية ) من االختبار القبلي

متوسط  العدد المجموعة
 الدرجات

 االنحراف
 المعياري 

درجة 
 الحرية

 

 الداللة مستوى القيمة التائية       
 اإلحصائية

 الجدولية المحسوبة ۰,۰٥

 ةغير دال ۱,۹۹ ۰,۹۱ ۷۲ ۲,۳۹ ٥,٥۸ ۳۸ التجريبية
 ۲,۳۸ ٦,۰۹ ۳٦ الضابطة حصائياإ

) وهي أقل من ۰,۹۱نالحظ في الجدول أعاله أن القيمة التائية المحسوبة تساوي (    
) ۷۲) ودرجة حرية (۰.۰٥) عند مستوى داللة (۱,۹۹القيمة التائية الجدولية البالغة (

ال الثالث بين المجموعتين في المج أنه ال يوجد  فرق دال إحصائيّ  إلى، ويشير ذلك 
( الطالقة التعبيرية ) ويعني ذلك أن المجموعتين متكافئتان في المجال الثالث 

 . لتباعديالالختبار القبلي للتفكير 
 داللة الفرق في المجال الرابع ( الطالقة الفكرية ) : -٤-٦

 أن لتباعدياتبين من نتائج تحليل البيانات الخاصة بتطبيق االختبار القبلي للتفكير     
درجات المجموعة التجريبية في المجال الرابع ( الطالقة الفكرية ل الحسابي متوسطال

في حين بلغ متوسط درجات  )،۲,٤٥وبانحراف مقداره(،)٤,۲٤) لالختبار بلغ (
وأظهرت  )،۲,۷۰وبانحراف مقداره(،)٤,٦٤المجموعة الضابطة في هذا المجال (

 ۱۱) ، وجدول ( ۰,٦۷المحسوبة تساوي ( نتائج المعالجة اإلحصائية أن القيمة التائية
 ) ۱۱جدول (                                 ) يوضح ذلك .

 (التجريبية نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين                  
 االختبار القبلي ( الطالقة الفكرية ) من في المجال الرابعوالضابطة)                        

متوسط  العدد المجموعة
 الدرجات

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

 داللة مستوى القيمة التائية
أإلحصائية 

 الجدولية المحسوبة ۰,۰٥

ة غير دال ۱,۹۹ ۰,٦۷ ۷۲ ۲,٤٥ ٤,۲٤ ۳۸ التجريبية
 ۲,۷۰ ٤,٦٤ ۳٦ الضابطة إحصائيا

 

) وهي أقل من ۰,٦۷قيمة التائية المحسوبة تساوي (نالحظ في الجدول أعاله أن ال    
 ) ودرجة حرية ۰.۰٥) عند مستوى داللة (۱,۹۹القيمة التائية الجدولية البالغة (

بين المجموعتين في المجال  أنه ال يوجد فرق دال إحصائيّ  إلى) ، ويشير ذلك ۷۲(
طالقة الفكرية ) الرابع ويعني ذلك أن المجموعتين متكافئتان في المجال الرابع ( ال

 . لتباعديالالختبار القبلي للتفكير 



                         

 

۷۰ 

 نة التلقائية ) :وداللة الفرق في المجال الخامس ( المر -٥-٦
أن  لتباعدياتبين من نتائج تحليل البيانات الخاصة بتطبيق االختبار القبلي للتفكير     

رونة درجات المجموعة التجريبية في المجال الخامس ( المالحسابي لمتوسط ال
في حين بلغ متوسط  )،۲,٥۳وبانحراف مقداره(،)٤,۸۷التلقائية ) لالختبار بلغ (

وبانحراف مقداره ، )۳,۸٤درجات المجموعة الضابطة في هذا المجال (
وأظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية أن القيمة التائية المحسوبة تساوي )،٤۸,۲(
 يبين ذلك:)  ۱۲جدول ( و) ، ۱,۷٦(

 ) ۱۲جدول (                                            
 (التجريبية نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين               

 في المجال الخامس ( المرونة التلقائية ) من االختبار القبليوالضابطة)                    

متوسط  العدد المجموعة
 الدرجات

االنحراف 
 لمعياريا

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية
 اإلحصائية

 الجدولية المحسوبة ۰,۰٥

 التجريبية
 ۳۸ ٤,۸۷ ۲,٥۳ 

ة غير دال ۱,۹۹ ۱,۷٦ ۷۲
 الضابطة إحصائيا

 ۳٦ ۳,۸٤ ۲,٤۸ 

) وهي أقل من ۱,۷٦نالحظ في الجدول أعاله أن القيمة التائية المحسوبة تساوي (    
 ) ودرجة حرية ۰.۰٥) عند مستوى داللة (۱,۹۹التائية الجدولية البالغة (القيمة 

بين المجموعتين في المجال  أنه ال يوجد فرق دال إحصائيّ  إلى) ، ويشير ذلك ۷۲(
نة التلقائية والخامس ويعني ذلك أن المجموعتين متكافئتان في المجال الخامس ( المر

 .لتباعديا) لالختبار القبلي للتفكير 
 داللة الفرق في المجال السادس ( المرونة التكيفية ) : -٦-٦

أظهرت نتائج تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من بتطبيق االختبار القبلي     
درجات المجموعة التجريبية في المجال ل الحسابي متوسطالأن  لتباعدياللتفكير 
في )،۲,۸۲بانحراف مقداره (و، )٤,۳۷( المرونة التكيفية ) لالختبار بلغ ( السادس

وبانحراف ، )۳,۳۱حين بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة في هذا المجال (
وأظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية أن القيمة التائية المحسوبة )،۲,٦٤مقداره (
 .يوضح ذلك)  ۱۳جدول ( و) ، ۱,٦٦تساوي (

 
 



                         

 

۷۱ 

 ) ۱۳( جدول                                              
 (التجريبية نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين                     

 في المجال السادس ( المرونة التكيفية ) من االختبار القبليوالضابطة)                        

متوسط  العدد المجموعة
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية       
 اإلحصائية

 الجدولية المحسوبة ۰,۰٥

ة غير دال ۱,۹۹ ۱,٦٦ ۷۲ ۲,۸۲ ٤,۳۷ ۳۸ التجريبية
 ۲,٦٤ ۳,۳۱ ۳٦ الضابطة  إحصائيا

) وهي أقل من ۱,٦٦نالحظ في الجدول أعاله أن القيمة التائية المحسوبة تساوي (    
 ) ودرجة حرية ۰.۰٥) عند مستوى داللة (۱,۹۹بالغة (القيمة التائية الجدولية ال

بين المجموعتين في المجال  أنه ال يوجد فرق دال إحصائيّ  إلى) ، ويشير ذلك ۷۲(
السادس ويعني ذلك أن المجموعتين متكافئتان في المجال السادس ( المرونة التكيفية 

 .لتباعديا) لالختبار القبلي للتفكير 
 : لتباعديالدرجة الكلية للتفكير داللة الفرق في ا -۷-٦

تبين من نتائج تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من تطبيق االختبار القبلي     
أن متوسط الدرجة الكلية للمجموعة التجريبية في االختبار بلغ  لتباعدياللتفكير 

في حين بلغ متوسط الدرجة الكلية  )،٥,۲۲وبانحراف مقداره() درجة ،۲۹,۰٦(
 )٦,۱۱وبانحراف مقداره() ،۲۷,٦٤مجموعة الضابطة في االختبار القبلي (لل

) ، ۱,۰٦وأظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية أن القيمة التائية المحسوبة تساوي (
 .يوضح ذلك)  ۱٤جدول ( و

 ) ۱٤جدول (                                                   
 (التجريبية الكلية للمجموعتين ةرق بين متوسطي الدرجلداللة الف نتائج االختبار التائي

 في االختبار القبلي والضابطة)                                     

متوسط  العدد المجموعة
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 

 مستوى الداللة القيمة التائية       
 الجدولية المحسوبة ۰,۰٥اإلحصائية 

 ٦,۱۱ ۲۷,٦٤ ۳٦ الضابطة  ة إحصائياغير دال ۱,۹۹ ۱,۰٦ ۷۲ ٥,۲۲ ۲۹,۰٦ ۳۸ جريبيةالت
) وهي أقل من ۱,۰٦نالحظ في الجدول أعاله أن القيمة التائية المحسوبة تساوي (    

 )۷۲) ودرجة حرية (۰.۰٥) عند مستوى داللة (۱,۹۹القيمة التائية الجدولية البالغة (
بين المجموعتين في الدرجة الكلية  يوجد فرق دال إحصائيّ أنه ال  إلىويشير ذلك 

ويعني ذلك أن المجموعتين متكافئتان في االختبار القبلي  لتباعدياالختبار التفكير 
 .لتباعدياللتفكير 
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 Control the Internal Variablesرابعًا: ضبط المتغيرات الدخيلة : 
ية ومحاولتها اللحاق بالعلوم الطبيعية على الرغم من تطور العلوم التربوية والنفس    

في دقة اإلجراءات ، وفي كثرة استعماالت المتخصصين في هذا المجال للمنهج 
التجريبي فإنهم يدركون الصعاب التي تواجههم في عزل متغيرات الظواهر التي 
يدرسونها ، أو ضبطها ، ألن الظواهر السلوكية غير مادية ومعقدة تتداخل فيها 

 ) ۱۲۷:  ۲۰۰٤،  ( الغزالي                         وتتشابك .                      العوامل 
وزيادة على ما تقدم من إجراءات التكافؤ اإلحصائي بين مجموعتي      

ولضمان تحقيق سالمة إجراء التجربة قام الباحث بضبط بعض المتغيرات البحث،
 :يم التجريبي وكاالتي المتعلقة بالسالمة الداخلية والخارجية للتصم

 Internal Validity السالمة الداخلية للتصميم :أ
تتحقق السالمة الداخلية للتصميم عندما  يتأكد الباحث من إن المتغيرات الدخيلة قد     

أمكن السيطرة عليها أو ضبطها بحيث لم تحدث أثرا في المتغير التابع ومن هذه 
  المتغيرات :ـ

 The difference in the selection of the sample:  ر أفراد العينةاختيا الفرق فيــ ١أ_

حاول الباحث تفادي تأثير هذا العامل في نتائج البحث ، وذلك بإجراء عمليات     
التكافؤ اإلحصائي بين طالب المجموعتين ( التجريبية و الضابطة ) بعدد من 

دية التي تكاد تكون متشابهه المتغيرات ، وذلك لظروف الطالب االجتماعية واالقتصا
 بيئة اجتماعية واحدة إلىإلى حد كبير ، فضالً على أْن الطالب ينتمون 

 Experiment 0Tconditions0T 0Tandظروف التجربة والحوادث المصاحبة:  ـ۲_أ
accidents 0T 0Tassociated0T 0Twith 

تطبيق  أثناءيقصد بالحوادث المصاحبة الحوادث الطبيعية التي يمكن حدوثها     
أي  إلىلتجربة مما يعرقل سير التجربة ، ولم تتعرض التجربة في البحث الحالي ا

حادث يعرقل سيرها ويؤثر في المتغير التابع بجانب المتغير  أوظرف طارئ 
 المستقل.

 1TProcesses related to 1T0Tmaturity  العمليات المتعلقة بالنضج:ـ ۳_أ
ية والسيكولوجية التي تحدث في بنية ويقصد بها التغييرات البيولوجية والفسيولوج     

    .الكائن البشري، وهذا التغيير يحدث عند معظم األفراد في العمر نفسه
   ) ۳۹۸:  ۲۰۰۰(ملحم ،                                                                           



                         

 

۷۳ 

د التوزيع العشوائي الن الباحث قد اعتمولم يكن لهذه العمليات أثر في البحث،    
الزمنية نفسها  جريبية وضابطة) ، وإخضاعهم للمدة،وتقسيم عينة البحث إلى ( ت

 وإجراء التكافؤ في العمر قد حد من اثر هذا العامل.
       Measurement Instrument ــ أداة القياس :٤أ_
جموعتي م قام الباحث بالسيطرة على هذا المتغير باستخدام األداة نفسها مع     

 ).ب -۹ملحق( باعديلتاالتفكير  البحث وهو اختبار
 External Validity ب: السالمة الخارجية للتصميم

لتي تتعلق باإلجراءات تم مراعاة المتغيرات التحقيق السالمة الخارجية للتصميم     
تنفيذ التجربة ونتائجها وهي  بشكل خاص تلك التي يمكن أن تؤثر في أثناءالتجريبية 

 تي:ـ آلكا
 1TDistribution of 1T0Tclasses توزيع الحصص الدراسية :ـ ۱ب_
تفق الباحث مع إدارة ام ،  ۲۰۱۳ – ۲۰۱۲في بداية الفصل الثاني للعام الدراسي      

المدرسة على تنظيم جدول الدروس األسبوعي لمادة التأريخ ، إذ ُروِعي فيه تدريس 
صص في األسبوع لكل مجموعة مجموعتي البحث في اليوم نفسه ، وبواقع ثالث ح

على وفق ما ورد في تعليمات وزارة التربية ، وبعد االتفاق مع إدارة المدرسة 
)  ومدرسي المادة تم تنظيم وتوزيع مادة التأريخ للمجموعتين ( التجريبية والضابطة

         .) يوضح ذلك۱٥جدول ( ) و األربعاء،    االثنينعلى أيام ( األحد  ،  
 )۱٥جدول ( 

(التجريبية توزيع دروس مادة التأريخ األوربي الحديث  على طالب مجموعتي البحث
 والضابطة)

عة
مو

مج
ال

 

 الدرس الساعة اليوم الدرس الساعة اليوم الدرس الساعة اليوم

20B
بية

ري
تج

ال
 االحد 

۹:٤۰ 
 الثالث21B صباحا

23Bاألثنين 

۹:٤۰ 
 الثالث صباحا

24Bربعاءاال 

25B۸:۰۰ 
 األول26B صباحاً   

22B
طة

ضاب
ال

 

۸:۰۰ 
 ۸:۰۰ األول صباحا

 ۹:٤۰ االول صباحا
 الثالث صباحا

        Experimental Mentality االندثار التجريبي : ـ۲ب_
نقل عدد  أو مانقطاعه أو(عينة البحث)  البالناتج عن ترك بعض الط األثرهو     
 مدة التجربة، مما قد يؤثر في النتائج.  أثناءفي  إليها أومن المدرسة  ممنه
 )٥۹ :۱۹۹۸، الشريفي(الكيالني و                                                            



                         

 

۷٤ 

االنتقال من والى  أواالنقطاع  أولم يتعرض البحث الحالي لحاالت الترك  إذ    
 المدرسة طيلة مدة التجربة .

 Search Of Secrecyسرية البحث : ـ ۳ب_
خبار الطالب إباحث مع إدارة المدرسة بعدم للغرض ضبط هذا المتغير اتفق ا     

بطبيعة المهمة التي يقوم بها الباحث . لذا أخبرت إدارة المدرسة طالبها أن الباحث 
مدرستهم كي ال يتغير نشاط الطالب مع  إلىمدرس جديد تم نقله من مدرسة أخرى 

  التجربة ومن ثم يؤثر في نتائجها .
 Teaching :التدريســ ٤ب_

الموضوعات المقرر بنفسه مجوعتي البحث( التجريبية والضابطة ) *حثس البارد 
 م لتالفي أثر ۲۰۱۳- ۲۰۱۲تدريسها في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

اختالف العوامل المرتبطة بالتدريس وانعكاسه على الطالب مما يؤثر في نتائج  
 التجربة .

 1TAcademic subject المادة الدراسية :ـ ٥ب_
األدبي  خامسللصف ال األوربي الحديث والمعاصرريخ تأالاعتمد الباحث كتاب      

م في تدريس  ۲۰۱۳- ۲۰۱۲والمقرر تدريسه من قبل وزارة التربية للسنة الدراسية 
 مجموعتي البحث ( التجريبية والضابطة ) .

 1TPeriod of time :ـ المدة الزمنية٦ب_
االوربي الحديث لمجموعتي البحث  يخلتدريس مادة التأر مدة التجربة انتك    

م، ۲۰۱۳/ ۲۰/۲الموافق  )األربعاء( يوم إذ بدأت قصيرة  (التجريبية والضابطة)
م، وإذا حدث نمو في الجانبين النفسي ٥/۲۰۱۳/ ٥الموافق  )حداأل(وانتهت في يوم 

 والبيولوجي فإّن هذا النمو يتساوى فيه طالب المجموعتين التجريبية والضابطة.
 School buildingـ بناية المدرسة : ـ۷ب_
طبق الباحث التجربة في مدرسة واحدة ضماناً لعدم تأثير هذا العامل على النتائج     

إذ إّن الطالب درسوا في ظروف دراسية متشابهة من حيث الصفوف وكذلك 
وبذلك تمت السيطرة على مسألة  مساحتها وعدد الشبابيك والمقاعد وتجاورها

 . ف الفيزيقية بين الصفوفاختالف الظرو
   Research Procedures خامساً: مستلزمات البحث :

 تضمن البحث الحالي المستلزمات اآلتية :
 ة .ــــــــــــتحديد المادة العلمي أـ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رابي للبنين* مدرس تاريخ ، مديرية تربية القادسية، ثانوية الفا
 صياغة األهداف السلوكية . ب ـ
 ة .ـتهيئة الوسائل المصاحب ت ـ
 ة .ــــإعداد الخطط التدريسي ث ـ

 وفيما يأتي شرحاً مفصالً لمستلزمات البحث :
   Content Determinationتحديد المادة العلمية : ـ أ

بيقها في الفصل حدد الباحث المادة العلمية قبل البدء بالتجربة التي قام بتط    
والخامس الرابع  لم المتمثلة بالفص ۲۰۱۳- ۲۰۱۲الدراسي الثاني للسنة الدراسية 

المقرر من قبل  األوربي الحديث والمعاصرريخ تأالمن كتاب   والسادس والسابع
 ) :  ۱٦جدول (  األدبي وكما في  خامسال وزارة التربية للصف

 ) ۱٦جدول (                                         
 تفاصيل المادة العلمية                                        

 عدد الصفحات رقم الصفحة الموضوعات الفصل ت

األلماني توحيد ايطاليا واالتحاد  الرابع ١
 ١٩ ٨٩_٧١ وظهور نظام االستعمار

 الخامس ٢
الحرب العالمية األولى 

 م١٩١٨_١٩١٤
٩ ٩٩-٩٠ 

 السادس ٣
الدولية بين الحربين  األوضاع

 العالميتين
١١ ١١١-١٠٠ 

 السابع ٤
الحرب العالمية الثانية 

 م١٩٤٥_١٩٣٩
١٠ ١٢٢-١١٢ 

 ٤٩  /رئيسةموضوعات أربع

   Behavioral objectives صياغة األهداف السلوكية :ـ  ب
مل على األهداف السلوكية تعني تحديد الخطوات المسبقة المطلوب القيام بها والع    

تقويم  علىفي الصف، وتساعد األهداف السلوكية  بهتحقيقها بين المدرس وطال
الطالب بشكل محدد، إذ تصبح هذه األهداف بمثابة المحكات التي يتم في ضوئها 

ذلك أن  إلىيضاف  ،الحكم على أداء الطالب، وتجعل الطالب على بينة من مستواه
لعملية التعليمية ألنها تسمح بتقويم كفاءة تحديد األهداف السلوكية أمر ضروري في ا

التدريس وفاعليته بطريقة محددة وواضحة وأنها سهلة القياس لكونها توضح أهداف 
 التدريس في عبارات قابلة للمالحظة والقياس.
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                                                                )Sund , 1972: 12(  ،) ٦۱۸:  ۲۰۰۱، سعادة(                                      
ومحتوى موضوعات  هدافأهدفًا سلوكيًا اعتماًدا على   )۱۸۸( وقد صاغ الباحث    

المستويات الستة في  التـي ستدرس في التجربة، موزعـة علـى تأريخ األوربيال
والتقويم  التركيب،المعرفي لتصنيف بلوم (المعرفة، الفهم، التطبيق،التحليل،  المجال

 الباحث سية عرضمحتوى المادة الدرال). وبغية التثبت من صالحيتها واستيفائها 
مواد صين في طرائق تدريس الالمتخص محكمينعلى مجموعة من ال تلك االهداف

 محكمينوبعد تحليل إجابات ال ،)٥، وفي العلوم التربوية والنفسية (ملحق االجتماعية
) أهداف وتعديل بعض األهداف ۸تم حذف (  احصائيًا باستعمال مربع كاي، 

)  ۱۸۰( لألهداف السلوكيةالسلوكية التي تحتاج إلى تعديل وبهذا أصبح العدد النهائي 
 . )يوضح ذلك۱۷،وجدول() ٦هدف سلوكي كما في ملحق ( 

 )۱۷جدول(                                   
 األهداف السلوكيةصدق  تخراج) والنسبة المئوية الس۲قيمة (كا                 

Pقيمة مربع ( كا*

2 
P   ) ۱) ودرجة حرية (  ۰٥,۰) عند مستوى داللة (  ۸٤,۳) الجدولية ( 

 
 
 

عدد  عدد الخبراء دفـــــــــــاله
 الموافقين

عدد غير 
 الموافقين

النسبة المئوية 
 للموافقين

قيمة مربع 
 )*۲(كا

۱۲۲,۱٤٤ 

 
۲۸ 

۱٥ ۱۳ ٥۳ % ۱٤‚۰ 
۱٤,۸٤,۱۸۰,٦٤,۱۱۳,۱۷۳ 

 ۱۹ ۹ ٦۷ % ٥۷‚۳ 
٦,۷,۱۷,۲۹,۳۰,۳۸,٤۲,٥۰,٥۸,٦٥,٦٦,۷٤,۷٥,۷۹,

۸۹,۱۰۳,۱۱٤,۱۲٤,۱۲۸,۱۳٥,۱٥۳,۱۸۷ 
 

۲٦ ۲ ۹۲% ٥۷‚۲۰ 

۲,٥,۸,۱۳,۱٥,۲۱,۲۲,۲۳,۲٥,۲۸,۳۱,۳۲,۳٤,۳
۷,٤۱,٤۳,٤۸,٤۹,٥۱,٥۲,٥۷,٥۹,٦۱,٦۷,۷۰,۷۳
,۷٦,۷۷,۸۰,۸۱,۸۲,۸۷,۸۸,۹۰,۹۲,۹٥,۹۸,۱۰۱
,۱۰۲,۱۰٤۱۰٥,۱۰٦,۱۰۷,۱۰۹,۱۱۲,۱۱٥,۱۱

٦,۱۱۹. 

۲۷ ۱ ۹٦% ۲٤,۱٤ 

۱,۳,٤,۹,۱۰,۱۱,۱۲,۱٦,۱۸,۱۹,۲۰,۲٤,۲٦,۲۷,۳۳,
۳٥,۳٦,۳۹,٤۰,٤٤,٤٦,٤۷,٥۳,٥٤,٥٥,٥٦,٦۰,٦۲,٦
۳,٦۸,٦۹,۷۱,۷۲,۷۸,۸۳,۸٥,۸٦,۹۱,۹۳,۹٤,۹٦,۹۷
,۹۹,۱۰۰,۱۰۸,۱۱۰,۱۱۱,۱۱۷,۱۱۸,۱۲۰,۱۲۱,۱۲
۳,۱۲٦,۱۲۹,۱۳۱,۱۳۲,۱۳٤,۱۳۸,۱۳۹,۱٤۰,۱٤۱,
۱٤٥,۱٤٦,۱٤۷,۱٤۹,۱٥۰,۱٥۲,۱٥٦,۱٥۷,۱٥۸,۱٥
۹,۱٦۱,۱٦۳,۱٦٥,۱٦۷,۱٦۸,۱٦۹,۱۷۰,۱۷٥,۱۷٦,

۱۷۷,۱۷۸,۱۸۱,۱۸۳,۱۸٤,۱۸۹. 
 

۲۸ ۰ ۱۰۰% ۲۸ 



                         

 

۷۷ 

 
 Provide the means associatedتهيئة الوسائل المصاحبة : ـ  ت
الوسائل التعليمية التي يمكن الحصول عليها والمتمثلة ب (  توفيريقصد بها      

والخرائط التاريخية والجغرافية وكذلك كتاب   ةالملون أو األقالم السبورة والطباشير
المصور ألتأريخي ) وتهيئة القاعة الدراسية وقد قامت إدارة المدرسة بمساعدة 

ارة التربية الباحث لتهيئة تلك الوسائل منها مكتبة المدرسة التي جهزت من قبل وز
الدراسة بدقة من أجل تنفيذ أوربا ريخ وتأ الحديث والمعاصر تأريخوالتي تضم كتب ال

 تامة.
   Teaching Plans الخطط التدريسية :ـ  ث
) بأنها توصيف شامل للكتاب المدرسي ۲۰۱۱الخطة الدراسية كما عرفها (علي،     

الذي يدرسه الطالب من حيث تحديد القائم بالتدريس والفئة الطالبية المستهدفة ، 
له ، والموضوعات التي ومجموعة األهداف التعليمية التي يسعى لتحقيقها من خال

يتناولها وتوزيعها على مدة الدراسة واهم الوسائل التعليمية وأساليب التقويم التي 
المراجع التي تفيد في  لكتستهدف قياس مدى التقدم الذي يحرزه هؤالء الطالب وكذا

   )   ۱۹: ۲۰۱۱( علي ،                                                               دراسته. 
) ٦اعد الباحث مجموعة من الخطط التدريسية لتغطية كامل مدة التجربة بواقع (    

) ۳۱) خطة درس منها (٦۲خطط أسبوعياً لكلتا مجموعتي البحث بمجموع (
) بالطريقة ۳۱التي تدرس بها المجموعة التجريبية و( )PLANبالن( بإستراتيجية

ضابطة ، وتم قبل بدء التجربة عرض نموذجين التقليدية التي تدرس بها المجموعة ال
 من تلك الخطط مع المحتوى التعليمي على عدد من المحكمين والمختصين في مجال 

 التربية وعلم النفس وطرائق التدريس واإلشراف االختصاص ومدرسي المادة ، 
لة ) ، للتأكد من صالحيتها ومدى تمثيلها للمحتوى التعليمي ومالئمتها للمرح٥ملحق (

الدراسية ، وتم إجراء بعض التعديالت في ضوء آراء المحكمين والمختصين لتصبح 
 ) .۷الخطط التدريسية بصورتها النهائية ملحق (

         Tool of the Research سادساً: أداة البحث :
باعديلتاالتفكير  ختبارا : Divergent thinking test 

 Determine the purpose of the test :تحديد الهدف من االختبار ـأ

االوربي  ادة التاريخفي م لتباعدياقياس مهارات التفكير  ياالختبار الحاليهدف    
طالب مجموعتي البحث التجريبية للصف الخامس االدبي ل الحديث والمعاصر

 .والضابطة 
 



                         

 

۷۸ 

 
 Test preparation :عداد االختبارإـ  ب

عدي لدى طالب الصف الخامس األدبي قام لتبالغرض قياس القدرة على التفكير ا    
ق أهداف حقي رات عديدة ودراستها ألجل بناء اختبارالباحث باالطالع على اختبا

 ومن هذه االختبارات ما يأتي:ـ لحاليا البحث
إبراهيم (الذي قام  :لتباعدي) لقياس التفكير اGuilfordـ اختبار جيلفورد(۱ب_

يكومترية وتطبيقه على طلبه المرحلة واستخراج خصائصه السا هبترجمت)۱۹۷۸،
حدد جيلفورد ( إذ ر من خمس فعاليات،اإلعدادية في العراق ويتكون هذا االختبا

Guilford  بـ (  لتباعدياقدرات التفكير –) بعد سلسلة من البحوث العاملية الموسعة
ال  حلول متعددة ، وعادةمعلومات جديدة متنوعة وابتكار بإنتاج) قدرة ، وتتعلق  ۲٤

ثم ، متنوعة ممكنة إجاباتتوجد  وإنماجديدة صحيحة لمشكلة ،  إجابةتكون هنا 
للفظية ،ااالرتباطية الطالقة بأنواعها(صنف تلك القدرات تحت فئتين رئيسيتين هما : 

                         .) والمرونة بأنواعها(التلقائية ، التكييفية)األشكال،الفكرية ،لتعبيرية ،ا
 )۲۲۱ـ۲۱٦: ۱۹۷۸( إبراهيم،                                                                

وقد قام بترجمته خير  اإلبداعيلقياس التفكير  :)Torrance( اختبار تورانسـ ۲ب_
واستخدمه اللغة العربية  إلى) ۱۹۹۸ ،المشار اليه في (المعموريهللا 

داعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في اليمن في قياس التفكير اإلب )۱۹۹۸،المعموري(
ويتكون هذا االختبار من نشاطات تتعلق بتخمين النتائج واألسباب واالستعماالت 

 )۲۱٤ـ ۲۱۱: ۱۹۹۸( المعموري،                                فتراضات.          واال
هذا االختبار )م ويتكون ۱۹۸۹عام( اختبار توليد األفكار الذي أعده الكبيسي ـ۳ب_

 التي تمثل  من خمسة مواقف تتطلب ذكر االستعماالت المألوفة وغير المألوفة
 مشكالت يتعرض لها المفحوص في حياته الدراسية.           

 )۲۹٦ـ۲۹٤: ۱۹۸۹( الكبيسي،                                                                
)م ويتكون ۱۹۹٦عام ( باعدي الذي أعدته التميميلتـ اختبار قدرات التفكير ا٤ب_

) فعاليات تتطلب أغلبيتها حلوالً مألوفة وغير مألوفة لألغراض ۷هذا االختبار من (
 )۱۲۷ـ۱۱۷: ۱۹۹٦النحوية في اللغة العربية.                                  ( التميمي،

 لتباعديالقياس التفكير  بُنيتتي الذكر ال نفةاآلعلى االختبارات الباحث طالع بعد ا    
 القدرات التي تضمنها اختبار جيلفورد ىعل اعتمدمعظمها  ان الحظ

)Guilford,1963(،  يعد هذا االختبار األكثر شيوعا واعتمادا  و لتباعدياللتفكير
  لدى العاملين في المجال التربوي والنفسي وانه األكثر صدقا وثباتا .



                         

 

۷۹ 

اختبار لقياس التفكير  اعداداقتضى األمر الحالي بحث ولغرض تحقيق هدف ال     
 اجاهز ومقنن في هذ ختبارلحديث  لعدم توفر االتاريخ األوربي ا ادةلتباعدي في ما

ي جرى إعدادها في موضوع التفكير ضمن االختبارات والمقاييس الت المجال 
اهم العلمي لقياس عينة البحث ومستو ألفرادمالئم للبيئة والمرحلة الدراسية لتباعدي ا

 إعداد إلىحاجة الباحث  إلى) بهذا الصدد  ۱۹۸۰فرج (  أشاروقد  لتباعدياالتفكير 
 .االختبارات المتوفرة ال تفي بالغرض  إناختبار جديد ، عندما يتضح له 

   )  ۱۳٤ – ۱۳۳:  ۱۹۸۰( فرج ،                                                              
بعيدا عن  لتباعديانبني اختبار لقياس التفكير  أنانه من الخطأ ذلك فضال عن      

،  ۱۹۸۹روشكا  أكدمحتوى المادة الدراسية خاصة في بحوث طرائق التدريس ، فقد 
بمحتوى معين يتناسب  لتباعديايرتبط االختبار الذي يقيس التفكير  أنانه البد 

امل هذا التفكير ال تظهر مستقلة عن عو أنواختصاص الفرد اخذين بنظر االعتبار 
محتوى  أويظهر دوما في إطار مضمون  لتباعديا اإلنتاجيالمحتوى ، فالنشاط 

 )۷۳:  ۱۹۸۹ (روشكا،                                                                .معين
الخبراء  واخيراً فأن التشجيع والدعم الذي شهده الباحث من المشرف والسادة    

اختبار للتفكير التباعدي  التفكير وطرائق التدريس بشأن اعدادوالمختصين بمجال 
كان حافزاً للخوض في هذا المجال على الرغم من صعوباته وتعقيداته ، لذا عمد 

اختبار لقياس قدرات التفكير التباعدي لغرض التجربة  لباحث على اعدادا
                       ة:فقط.وتطلب هذا البناء الخطوات التالي

 Determine the capabilities of the test: : تحديد قدرات االختبارأ

 :  اآلتيةعلى وفق ما ورد آنفا حدد الباحث القدرات     

   Fluencyالطالقة : : ۱ـ أ
 األفكاراكبر عدد من  إنتاجعلى  بمعرفة قدرة الطال إلىيهدف هذا المجال    

سم حدث تاريخي يرتبط بحدث ا إعطاءزمنية محددة ( القدرة على  مدةفي  واإلجابات
 هي :  أنواعوللطالقة  ،)  أخر

   Word Fluency :الطالقة اللفظية أـ ـ ۱_أ

اكبر عدد ممكن من الكلمات  إنتاجعلى  بيان قدرة الطالب إلىيسعى هذا المجال    
 . تنتهي بحرف معين  أوالمنفصلة ذات المحتوى التاريخي تبدأ 

   Expressional Fluency :الطالقة التعبيرية -بـ ۱_أ



                         

 

۸۰ 

عبارات تاريخية مرتبطة  إنتاجعلى  معرفة قدرة الطالب إلىيسعى هذا المجال     
التاريخية المعروضة ( سرعة تنظيم نص تاريخي بكلمات مناسبة لتكوين  باألحداث

 التعبير الصحيح ) . 

   Association Fluency :الطالقة االرتباطية -ت ـ ۱_أ

 أواكبر عدد من الكلمات ذات المحتوى التاريخي المرادفة  إنتاجالقدرة على  هي     
 المضادة لكلمات ذات محتوى تاريخي معين . 

   Identional Fluency:*الطالقة الفكرية-ثـ ۱_أ

  المرتبطة بموضوع معين مثل  األفكار إنتاجعلى  يفحص هذا المجال قدرة الطالب    
 وضع اكبر عدد ممكن من العناوين لنص تاريخي ) . ( 

   Flexibility :: المرونة ۲ـ  أ

متنوعة ، واستخدام  أفكار إنتاجعلى  معرفة قدرة الطالب إلىذا المجال يسعى ه    
تغيير  إجراءعلى  أي بمعنى آخر معرفة قدرة الطالب طرق مختلفة في زمن محدد .

في التفسير للنص التاريخي . ويتضمن هذا المجال  أونوع ما : تغيير في المعنى  من
 :  اآلتية األنواع

   Spontanour Flexibility :المرونة التلقائية  -أـ ۲_أ

متعددة يعبر عنها  أفكار إعطاءعلى  قدرة الطالب معرفة إلىيسعى هذا المجال     
 أو لغويا في موقف تاريخي غير محدد نسبيا مثل إعطاء اكبر عدد من الوظائف

 االستعماالت للنص التاريخي . 

   Adaptive Flexibility :**المرونة التكيفية-بـ ۲_أ

 اكبر عدد ممكن من  إعطاءعلى  معرفة قدرة الطالب إلىيسعى هذا المجال     
 الطريفة لحدث تاريخي افتراضي معين . أوالنادرة  أواالستنتاجات غير المباشرة 

 Drafting paragraphs test :صياغة فقرات االختبار: ب

 قام الباحث بصياغة فقرات االختبار بما يتالءم والغرض المعد ألجله فقام     
الحديث   المقرر تدريسه للصف الخامس األدبي  األوربيبمراجعة كتاب التأريخ 

)  ۱۸بلغ عدد فقرات االختبار ( إذ   ،دة منه في صياغة فقرات االختبارلغرض اإلفا
. وقام الباحث بعرض فقرات االختبار مع نسخة  جالفقرات لكل م ثالثفقرة بواقع 

جامعي في التاريخ  أستاذعلى  األدبي اإلعداديمن الكتاب المقرر للصف الخامس 
 الصف  البؤم فقرات االختبار لمستوى طحول مدى تال رأيه. لبيان )**(*الحديث



                         

 

۸۱ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لهندسة .استبعد الباحث طالقة األشكال ألنه نشاط عملي يصعب قياسه في مادة التاريخ ، إذ انه ممكن استخدامه في المعلومات الجغرافية . أو في ا* 
 ألنهاالمرونة التكيفية للمعاني . وقد اعتمد الباحث المرونة التكيفية للمعاني ، و لألشكالللمرونة التكيفية قسمين هما : المرونة التكيفية **

 بحث مادته التاريخ . ألغراضنشاط عملي ال يمكن تحويره  ألنه لألشكالتالئم البحث الحالي ، واستبعد المرونة التكيفية 
 بية / جامعة القادسية.الدكتور محمد هليل الجابري . أستاذ في قسم التاريخ كلية التر األستاذ* **

 ومدى تجسيد الفقرات للحدث التاريخي وتم تعديل صياغة  األدبي اإلعداديالخامس 
 الت االختبار ، بعد تحديد مجا وبعض الفقرات من حيث تجسيدها للحدث التاريخي . 

 لفقرات االختبار،وصياغة المحتملة اإلجاباتمجموعة من  وضعقام الباحث ب    
 القادسية والكوفة  ، تيالتاريخ الحديث والمعاصر في جامعإلى أساتذة  هاوجه ةاستبان

خبرة طويلة في تدريس التاريخ الحديث في الصف الخامس  األدبي .  يمدرسين ذوو
 ، بهدف اقتراح األحداث أو  *وتم تزويدهم مع االستبانة بنسخة من الكتاب المقرر

لتباعدي اعلى التفكير  البقدرة الطية التي تصلح لقياس النصوص أو األفكار التاريخ
) . وينسجم هذه  ۱۰،  ٥( ملحق الوفقا لكل مجال من المجاالت المذكورة أنفا . 

) حينما أوصت بضرورة " استشارة ۱۹۸٥اإلجراء مع ما أشارت إليه (الغريب، 
                                                                                                                                                                    )٦۰:  ۱۹۸٥( الغريب ،             ".ها االختبارخبراء في المادة العلمية التي يغطي

 Drafting instructions test صياغة تعليمات االختبار: ـ ج
لباحث مجموعة تعليمات خاصة باالختبار أعد ا ؛قبل تجربة االختبار استطالعيا     

 وتضمنت كيفية اإلجابة عن فقرات االختبار مع إعطاء مثال توضيحي لإلجابة .
 Correct test تصحيح االختبار: ح ـ
وضع الباحث مفتاحاً لتصحيح اختبار التفكير التباعدي لدى طالب الصف     

في مجال القياس  مختصينفقد استعان بمجموعة من ال )،۱۱(ملحق،الخامس االدربي
) ، واجمعوا على صحة مفتاح التصحيح بعد تعديالت  ٥ (ملحقبشأن ذلك  والتقويم

قبيل تصحيح  بأنه )۲۰۰٤،النبهان  (إليه أشارمع ما  اإلجراءطفيفة فيه وينسجم هذا 
 )  ۱۳٤:  ۲۰۰٤( النبهان ،   .مفتاح التصحيح سليم نأمن  التأكديجب  اإلجابة أوراق

 Test validity :االختبار صدق خ ـ

يقصد بصدق االختبار قدرة االختبار على قياس السمة التي وضع من أجلها.             
 يقيس السمة التي وضع من أنومن المواصفات التي تعطي صدقا لالختبار هو 

 ، ويكون قادرا على التمييز بين الطالب من الذين يملكون قدرات عاليةأجلها
   )۲۷۰: ۲۰۰٥(ملحم ،     متلكون قدرات منخفضة في نفس الموضوع.الذين يوالطالب 

 تي : ـباال احث من صدق االختبار قام ولكي يتحقق الب 
   Face valijty :الصدق الظاهري  ـ ۱خ_



                         

 

۸۲ 

يعد الصدق الظاهري من ابسط أنواع صدق االختبار نظراً لبساطة اإلجراءات     
 االختبار بصيغته األولية على مجموعة من التي تستخدم لتحقيقه ،التي تتطلب عرض 

 الخبراء أو المختصين من ذوي العالقة بموضوع االختبار؛لذلك يسمى أيضاً بصدق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت االختباراعتمد الباحث أسلوب المقابلة الفردية مع المختصين لشرح مجاال *
الخبراء أو المحكمين .وبناًء على اتفاق أولئك الخبراء يمكن التوصل إلى صدق 
االختبار الذي يعرف على وفق هذا اإلجراء بأن االختبار يبدو ظاهرياً وكأنه يقيس ما 

 )۲٤۰: ۲۰۰۹(الزاملي وآخرون،                                              وضع لقياسه.
) إلى أن أفضل وسيلة للتحقق من الصدق الظاهري   Ebell , 1972( ويشير     

       ( Ebell , 1972 : 566 )هي عرضه على مجموعة من الخبراء والمختصين .
عرض الباحث االختبار على مجموعة من المختصين والخبراء في مجال  إذ   
. للتأكد من  )٥تدريس التاريخ  ، ملحق ( قتربية وعلم النفس ،التاريخ ،طرائال

صالحية فقراته ووضوح تعليماته ، ومدى مالئمة هذه الفقرات لهدف البحث ، 
وتمثيلها للمجال الذي وضعت لقياسه ، فقد أخذ الباحث بنظر االعتبار هذه المقترحات 

) للمقارنة بين  ۲اوقد استخدم ( مربـع كـوتم تعديل الفقرات وفقا لهذه المقترحات . 
وغير الموافقين من الخبراء على كل فقرة من فقرات االختبار  استجابات الموافقين

) وبدرجة حرية (  ۰.۰٥لمعرفة داللة الفروق بين آراء الخبراء عند مستوى داللة ( 
) وبقيت ۱۸) فقرة من فقرات االختبار الـ (۱) وعلى وفق هذا اإلجراء تـم حـذف (۱
 محكماً ) ۲٦د صالحيتها (وفي ضوء ذلك عدت الفقرة التي أي ،) فقرة صالحة ۱۷(

 ) يبين ذلك۱۸جدول (قرة صادقة واستبعد ما عداها وف،%) ۸۰فما فوق أي حوالي (
 )۱۸جدول(

 ألتباعديالتفكير  ) والنسبة المئوية الستخراج صدق الفقرات الختبار ۲قيمة (كا

تسلسل  المجاالت ت
 الفقرة

نسبة  عدد الخبراء
 االتفاق

الداللة*  مربع كاي
 اإلحصائية

القيمة  الاوافق موافق ۰,۰٥
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

 الطالقة ۱
 اللفظية

۱ ۲۸ ۰ ۱۰۰%  ادال إحصائي ٣,٨٤ ٢٨ 

۲ ۱۹ ۹ ٦۸%  غير دال إحصائيا ٣,٨٤ ٣,٥٨ 

۳ ۲۷ ۱ ۹٦%  دال إحصائيا ٣,٨٤ ٢٤,١٥ 

الطالقة  ۲
 التعبيرية

۱ ۲۷ ۱ ۹٦%  إحصائيادال  ٣,٨٤ ٢٤,١٥ 

۲ ۲٤ ٤ ۸٦%  إحصائيادال  ٣,٨٤ ١٤,٢٩ 

۳ ۲٦ ۲ ۹۳%  إحصائيادال  ٣,٨٤ ٢٠,٥٨ 

%۱۰۰ ۰ ۲۸ ۱الطالقة  ۳  إحصائيادال  ٣,٨٤ ٢٨ 
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%۹٦ ۱ ۲۷ ۲ االرتباطية  دال إحصائيا ٣,٨٤ ٢٤,١٥ 

۳ ۲۷ ۱ ۹٦%  دال إحصائيا ٣,٨٤ ٢٤,١٥ 

الطالقة  ٤
 الفكرية

۱ ۲۸ ۰ ۱۰۰%  دال إحصائيا ٣,٨٤ ٢٨ 

۲ ۲۸ ۰ ۱۰۰%  دال إحصائيا ٣,٨٤ ٢٨ 

۳ ۲۷ ۱ ۹٦%  دال إحصائيا ٣,٨٤ ٢٤,١٥ 

المرونة  ٥
 التلقائية

۱ ۲٦ ۲ ۹۳%  دال إحصائيا ٣,٨٤ ٢٠,٥٨ 

۲ ۲۷ ۱ ۹٦%  دال إحصائيا ٣,٨٤ ٢٤,١٥ 

۳ ۲۲ ٦ ۷۹%  دال إحصائيا ٣,٨٤ ٩,١٥ 

٦ 
المرونة 
التكيفية 
 للمعاني

۱ ۲٤ ٤ ۸٦%  دال إحصائيا ٣,٨٤ ١٤,٢٩ 

۲ ۲٤ ٤ ۸٦%  دال إحصائيا ٣,٨٤ ١٤,٢٩ 

۳ ۲٦ ۲ ۹۳%  دال إحصائيا ٣,٨٤ ٢٠,٥٨ 

Pقيمة مربع ( كا*

2 
P   ) ۱) ودرجة حرية (  ۰٥,۰) عند مستوى داللة (  ۸٤,۳) الجدولية ( 

 Construct Validity: صدق البناء  ـ۲خ_
تحقق الباحث من صدق البناء عن طريق إيجاد االتساق الداخلي ، ويعد االتساق     

ق ائأن من الطر اإلحصائيينإذ يرى بعض ،صدق البناء داخلي من أفضل مؤشراتال
التي يلجأ إليها الباحث الستخراج هذا الصدق وهو إيجاد العالقة بين درجات الفقرات 
والدرجة الكلية لالختبار بافتراض إن الدرجة الكلية تعد معياراً لصدق االختبار ويتم 

بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية وتحذف الفقرة ذلك بإيجاد العالقة االرتباطية 
  )۱۰۳: ۲۰۰٥(الجلبي ،           عندما يكون معامل ارتباطها بالدرجة الكلية واطئاً.

نائي ومن اجل التحقق من االتساق الداخلي استخدم الباحث معامل االرتباط الث    
ة الفقرة بالنتيجة الكلية يستخدم هذا المعامل لبيان عالق إذالنقطي (بوينت باسيريال) 

) واآلخر مستمراً وبما ۱ثنائي التصنيف (صفر، اً عندما يكون احد المتغيرين منقطع
إن هذا الصدق يتطلب إيجاد عالقة كل فقرة مفردة بالنتيجة النهائية لالختبار أي 
عالقة المتغير المنقطع الثنائي التصنيف (الفقرة) بمتغير مستمر (الدرجة الكلية) فقد 

 )۱٥۳ : ۱۹۹۸(عودة والخليلي ، م هذا العامل في هذه الحالة.وافرت شروط استخدات
وقد كانت معامالت االرتباط جميعها دالة إحصائيا عند مقارنتها بالقيمة الجدولية     

) وبذلك تم ۱۰٤) وبدرجة حرية (۰.۰٥) عند مستوى داللة (۰,۱۹٥والبالغة (
 ) يوضح ذلك: ۱۹) فقرة وجدول  (  ۱۷بالغة (على فقرات االختبار جميعها ال ءاإلبقا

 ) ۱۹جدول ( 
 ختبار التفكير التباعديمعامل ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية ال
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معامل  ت
 ارتباط

درجة 
 الحرية

القيمة 
 الجدولية

 مستوى الداللة
 اإلحصائية

۰٥‚۰ 

معامل  ت
 االرتباط

درجة 
 الحرية

القيمة 
 الجدولية

 مستوى الداللة
 االحصائية

۰٥‚۰ 
۱ ۰,۳۰۹ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰  

 
 

 إحصائيادالة 
 
 
 

۱۰ ۰,۲۲٤ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰  
 
 

 إحصائيادالة 
 
 
 

۲ ۰,۲۱۲ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰ ۱۱ ۰,۳۳۲ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰ 
۳ ۰,۳۱۱ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰ ۱۲ ۰,۲٤٤ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰ 
٤ ۰,۲۰۹ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰ ۱۳ ۰,٤۷۱ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰ 
٥ ۰,۳۰۳ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰ ۱٤ ۰,٤٦٤ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰ 
٦ ۰,۳۱٤ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰ ۱٥ ۰,٤۷۳ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰ 
۷ ۰,۳٦۳ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰ ۱٦ ۰,٤٦٥ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰ 

۸ ۰,۲۹۸ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰ ۱۷ ۰,٤٦٦ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰ 

۹ ۰,٤۱۱ ۱۰٤ ۱۹٥‚۰     

 First exploratory test : األولى التجربة االستطالعية د ـ
م لغرض التأكد من وضوح فقرات االختبار وتعليماتِه ، وحساب الزمن الالز     

لإلجابة عن فقرات االختبار بشكل كامل ، طُبق االختبار بصورتِه األولية على عينة 
في يوم األحد  خامس األدبيال طالب الصف من ) طالباً ۳۸استطالعية مؤلفة من (

 للبنين وأشرف الباحث بنفسه  الديوانية إعداديةفي  م ۲۰۱۲/  ۱۱/  ۲٥المصادف 
 التعليمات واضحة والفقرات أنجابة اتضح على التطبيق، وبعد االنتهاء من اإل

متوسط  أنعلى االختبار لكل طالب تبين  اإلجابة إنهاء.وبعد تسجيل وقت مفهومة 
) دقيقة وهو الوقت الذي اعتمده الباحث ٦۰عن فقرات االختبار بلغ ( اإلجابةزمن 

 يوضح ذلك. )۱۲ملحق(و،لالختبار
 Second exploratory test التجربة االستطالعية الثانية : ذ ـ
لغرض استخراج خصائص االختبار السايكومترية  طُبق االختبار مرة ثانية على      

في  خامس األدبيمن طالب الصف ال ) طالباً تم اختيارهم۱۰٦عينة مؤلفة من (
 ) طالباً،٤۰بواقع( للبنين ) طالباً، وثانوية الجمهورية٦٦إعدادية قتيبة للبنين بواقع(

والمستوى االقتصادي  تينمن حيث موقع المدرس األساسيةنة يلمشابهتهم للع
 إبالغم وقد تم  ۲۰۱۲/ ۱۱/ ۲۷المصادف  الثالثاءواالجتماعي  للطالب في يوم 

الطالب بموعد االختبار قبل أسبوع واشرف الباحث بنفسه على التطبيق و بالتعاون 
 .تينالمدرس تلكئمع مدرسي المادة في 

 Statistical analysis to test paragraphs   رات االختبار:التحليل اإلحصائي لفق رـ

تـعـد عـمـلـية تـحلـيل فـقـرات االخـتبار على درجـة عـالـية مــن األهمية، لمـا      
تـؤديـه من فوائد تساعد على الخروج بأدوات قياس فعالة، تعمل على قياس السمات 
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الختبار إلى الحـد الــذي يجعلها تـسهم قياساً دقيقاً، وتـعمـل على تـطويـر فـقرات ا
ويـعد وسيلة لتحسين نـوعه مـن خالل ، اسهاماً ذا داللـة فيمـا يـقيسه ذلك االخـتبار

معـرفـة مـدى صعوبـة أو سهـولة كــل فـقــرة مــن الفـقرات وقــدرتـها على 
                                                                 ) Seaml, 1975: 211 (         .التـميـيز، واستـبـعـاد الـفـقــرات غيــر الصـالـحـة

) ۱۰٦صحح الباحث إجابات العينة االستطالعية البالغة ( وبـعـد تـطبـيـق االختبار، 
 )۲۸(%) حصل الباحث على  ۲۷وهي ( *إجابة،وبعد حساب معادلة النسبة المئوية

 حسب ) طالبا يمثلون المجموعة الدنيا، ثم۲۸ا، وعلى (طالباً يمثلون المجموعة العلي
الباحث الخصائص السيكومترية للفقرات وهي صعوبة الفقرات وقوة تمييزها وكما 

 يأتي:
 : معامل سهولة / صعوبة الفقرات ـ۱ر_

Coefficient of ease and difficulty of the items                           
النسبة المئوية لعدد الطالب الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صعوبة الفقرة هو     

صحيحة، فكلما كانت هذه النسبة عالية دلت على سهولة الفقرة، وكلما كانت منخفضة 
ذا كان معدل تعد مقبولة إ االختياريةالفقرات  أنويرى بلوم ، دلت على صعوبتها 

 .)۰,۸۰)   و(۰,۲۰صعوبتها بين (
 ) Bloom, 1971: 66(  )،۲۱۳ : ۲۰۰۰(أبو صالح وآخرون،                       

الصعوبة والسهولة) لفقرات االختبار، إذ وجد أنها تكون  ( وبعـد حساب مــعامل      
‚ ۱۳وهذا يعني أّن الفقرات مقبولة ماعدا الفقرات رقم (  )،۰,۷۹و( )۰,٤۹بين ( 

من االختبار وبذلك أصبح  إذ لم تحصل على هذه النسبة فتم حذف هذه الفقرات )، ۱۷
 ) يوضح ذلك.۲۰جدول (و ) فقرة ، ۱٥عدد الفقرات لالختبار (

 

 Item discrimination :قوة تمييز الفقرات ـ۲ر_
 مفردات  أو تتوافر في فقرات أنالتـي ينبغي  المهمــة الخصـائـص تــعــد مــن     
 الفــروق الفــردية علــى قــياس  االخــتبار فــقرات إمــكانــية مـــدى وتعني الختبارا

 ذوي المستـويات  بالطال علـى التـميـيز بـين الفــقرات قــدرة هي أو ببـيـن الطال
 قوة تمييز حساب وبعد،العلـيا والمستـويات الــدنيــا للصفـة التي يــقيسها االخــتبـار

)، ويشير ( ۰,٥٤() و۰,۲٥تتراوح بين( نهاأ الباحث وجد االختبار فقرات من فقرة كل
Ebel )     فأكثر۰,۲۰) إلى أَّن فقرات االختبار تعد جيدة إذا كانت قوة تمييزها ( . 

                                      )Stanley ,1972: 450  ( ،)Ebel,1972:406 ( 
التي كانت  )۱٦,۹,۲(وانطالقا من ذلك عدت جميع الفقرات مميزة ماعدا الفقرات     

) ۱۲لذلك قام الباحث بحذفها من االختبار ليصبح عدد الفقرات الكلي (،ميزة غير م
 ) يوضح ذلك : ۲۰، وجدول (  ةفقرة اختباري
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                                           ۱۰٦  ×۲۷  

2TP

*
P2Tطالب في المجموعة العليا . ۲۸طالب في المجموعة الدنيا و  ۲۸=     ـــــــعند استخراج النسبة المئوية    ــــــــــــــ 

                                                 ١٠٠  

 )۲۰جدول(                                                    
 عدد اإلجابات الصحيحة لكل من المجموعتين العليا والدنيا، ومعامل السهولة             

  ومعامل الصعوبة وقوة التمييز لفقرات التفكير ألتباعدي                      

اإلجابات الصحيحة  رقم الفقرة
 في المجموعة العليا

اإلجابات الصحيحة 
 في المجموعة الدنيا

معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

قوة 
 التمييز

۱ ۲۲ ۷ ۰,٤۸ ۰,٥۲ ۰,٥٤ 
۲ ۱۸ ۱۳ ۰,٤٤ ۰,٥٦ ۰,۱۸ 
۳ ۲۰ ۱۰ ۰,٤٦ ۰,٥٤ ۰,۳٦ 
٤ ۲۰ ۱۱ ۰,٤٤ ۰,٥٦ ۰,۳۳ 
٥ ۲۱ ۸ ۰,٤۸ ۰,٥۲ ۰,٤۷ 
٦ ۱۹ ۸ ۰,٥۱ ۰,٤۹ ۰,٤۰ 
۷ ۲۱ ۱۳ ۰,۳۹ ۰,٦۱ ۰,۲۹ 
۸ ۲۲ ۱۰ ۰,٤۲ ۰,٥۸ ۰,٤۳ 
۹ ۲٤ ۲۰ ۰,۲۱ ۰,۷۹ ۰,۱٥ 
۱۰ ۲٥ ۱٥ ۰,۲۸ ۰,۷۲ ۰,۳٦ 
۱۱ ۲۱ ۱۲ ۰,٤۱ ۰,٥۹ ۰,۳۳ 
۱۲ ۱۹ ۱۰ ۰,٤۸ ۰,٥۲ ۰,۳۳ 
۱۳ ۸ ۳ ۰,۸ ۰,۲  
۱٤ ۲٥ ۱٥ ۰,۲۸ ۰,۷۲ ۰,۳٦ 
۱٥ ۲۰ ۱۳ ۰,٤۱ ۰,٥۹ ۰,۲٥ 
۱٦ ۲۲ ۱۹ ۰,۲٦ ۰,۷٤ ۰,۱۱ 
۱۷ ۹ ۲ ۰,۸ ۰,۲  

 
 Test Reliability : االختبار ثباتـ ۳ر_
ققة على أداة يشير الثبات إلى درجة االستقرار أو االتساق في الدرجات المتح    

ر الذي يعطي نتائج هو االختبا،يقصد بثبات االختبار، كذلك القياس مع الزمن 
                                إذا طبق أكثر من مرة في ظروف متماثلة .نفسها النتائج  متقاربة أو

 )۲٦۰: ۲۰۰۸اني ،(العن                                                                         
 باستخدام : لتباعديالتفكير اد تم حساب ثبات اختبار وق 

 Retail midterm طريقة التجزئة النصفية:  ـ أـ ۳ر_



                         

 

۸۷ 

 تقسم فقرات االختبار د االرتباط بين جزئي االختبار إذتقوم هذه الطريقة على إيجا    
في حين يمثل الجزء  ء األول الفقرات ذات األرقام الفردية ،ين ، يمثل الجزئجز إلى

الفقرات ذات األرقام الزوجية، والقيم الناتجة عن هذه االرتباطات تسمى  الثاني
       معامل الثبات .

 وقد اختيرت هذه الطريقة لحساب ثبات االختبار ألنها تلغي اثر التغيرات التي     
 تبار.مستوى أدائه لالخ فيعلى حالة المتعلم العلمية والنفسية  وتؤثر  تطرأ

 )۳۸۹: ۲۰۰۰(المليجي،                                                         
ثم حسب معامل الثبات بين جزئي االختبار باستعمال معامل ارتباط      

 -وبعد ذلك صحح باستخدام معادلة سبيرمان )۰,۷٥فبلغ (  )Bearsonبيرسون(
 )۲۱جدول (كما في  ).۰,۸٦براون فبلغ (

 )۲۱جدول(                                                 
 ثبات االختبار في التجزئة النصفية                                     

عدد  الفقرات
 الفقرات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل الثبات 
 قبل التصحيح

معامل الثبات بعد 
 التصحيح

 ۰,۸٦ ۰,۷٥ ۲,۲۳ ۱۳,٦۸ ٦ الفردية
 ۲,۳٤ ۱۲,۸۹ ٦ الزوجية

                                            

    Alpha – Cronbach كرونباخ : معادلة ألفا ب ــ ۳ر_
) وهو معامل ثبات جيد،إذ  ۰,۸۸بلغ معامل الثبات عند حسابه بهذه المعادلة (     

) فما ۰,٦۰ثباتها ( ) أن االختبارات غير المقننة إذا بلغ معامل ۱۹۹۹يرى ( عودة ، 
 )   ۳٦۷: ۱۹۹۹(عوده،                                                          فوق تعد جيدة.

(الفاكرونباخ ) فأن االختبار يمتلك نسبة عالية من  ةالمعادل يجةاستنادا إلى نت    
                                                .)۲۲جدول(كما في و،الثبات 

  ) ۲۲جدول (                                                    
 (ألفا كرونباخ) لتباعدي بمعاملامعامل الثبات الختبار التفكير                      
 االختبار

 ألفا كرونباخ للثباتمعامل  عدد الفقرات 

 ۰,۸۸ ۱۲ التفكير ألتباعدي

 The final image to test : ألتباعديتفكير ال ية الختبارالصورة النهائ ـ ز
divergent thinking 



                         

 

۸۸ 

بعد إجراء الصدق وتجربة االختبار استطالعيا والتحليل اإلحصائي لفقرات      
)  ۱۲وإيجاد معامل الثبات أصبح االختبار بصورته النهائي مؤلف من ( االختبار
 يبين ذلك . )۲۳ل (جدوو )ب -۹ملحق ( لتباعديامهارات التفكير  س فقرة لقيا

 
 
 
 

 ) ۲۳جدول (                                                   
 لتباعدياالنهائية الختبار التفكير  صورةالوفقرات قدرات عدد                  

 القدرات ت
النسبة  الفقرات

 التسلسل العدد المئوية
 ۱٦,٦٦ ۲ – ۱ ۲ طالقة اللفظيةال ۱

 تعبيريةطالقة الال ۲
 ۲ ۳ – ٤ ۱٦,٦٦ 

 ۱٦,٦٦ ٦ – ٥ ۲ الطالقة االرتباطية ۳
 ۱٦,٦٦ ۸ – ۷ ۲ لطالقة الفكريةا ٤
 ۱٦,٦٦ ۱۰ – ۹ ۲ المرونة التلقائية ٥
 ۱٦,٦٦ ۱۲_۱۱ ۲ المرونة التكيفية ٦

 %۱۰۰ ۱۲ – ۱ ۱۲ المجموع

 ـ
ً
   Experiment Applicationتطبيق التجربة :  سابعا

بتطبيق تجربته على  حث والوصول إلى النتائج، قام الباحثلتحقيق هدف الب     
 ، م۲/۲۰۱۳/ ۲۰األربعاء الموافق  في يوم (التجريبية والضابطة) البحثمجموعتي 

قام الباحث  م،۲۰۱۳/  ٥/٥ حدبعد انتهاء الباحث من تطبيق تجربته يوم االو      
( التجريبية  البحث  على أفراد مجموعتي لبعديالتباعدي التفكير ا اختبار بتطبيق

على تطبيق االختبار من اجل بنفسه وقد اشرف الباحث  )،۱۳( ملحق،والضابطة)
المحافظة على تنفيذه بصورة سليمة، وبعد تصحيح اإلجابات  والحصول على 

 ئية لحساب الفرق بين المجموعتينالدرجات، استخدم الباحث بعض الوسائل اإلحصا
  .التجريبية والضابطة

 

 
ً
   Statistical Tools الوسائل اإلحصائية : ـثامنا



                         

 

۸۹ 

 10 -ستخدم الباحث في هذا البحث  الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ا     
SPSS  وبرنامجMicrosoft Office Excel 2007 م في أجراءاته، ، سواء في إ

 ستخدم:ا إذتحليل نتائجه ،
  Test Altaúa for two independent :ئي لعينتين مستقلتيناالختبار التا-۱ 

استخدمه الباحث لحساب التكافؤ بين المجموعة الضابطة والمجموعة     
  التجريبية ، وكذلك الختبار الفرضيتين األولى و الثانية :

 

 
  R٢َس    –       R١Rَس                                    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت = ــــــــــــــــــــــــــــ
                                                            ١           ١ 

P) ع ١- R١R(ن                   

٢
PR١R ن) +R٢R -ع١ (P

٢
P    ـــــــــــــــــــــــــــــ+  ــــــــــــــــــــــــــ                                                

 R٢ن           R١Rن_____________________                         ـ 
     )٢- R٢R+ ن R١R(ن                   

 -أن : إذ
 مثل الوسط الحسابي للعينة األولى . : ت ۱سَ 
 تمثل الوسط الحسابي للعينة الثانية .  : ۲سَ 
  : تمثل عدد أفراد العينة األولى .  ۱ن
 : تمثل عدد أفراد العينة الثانية .  ۲ن
 ۲ع

 : تمثل تباين العينة األولى . ۱
۲ع

 : تمثل تباين العينة الثانية . ۲

    ) ۱۳٤:  ۲۰۱۰(الدعيلج،                                        ت : تمثل القيمة التائية المحسوبة .
      
Pمربع (كا -۲

۲
P: ( )Box Ca 2( 

Pاستخدم الباحث المربع الالتيني (كا    

۲
P في إيجاد التكافؤ بين مجموعتي البحث في (

راء الخبراء في آمهات ومهنة األب واألم ولتحليل التحصيل الدراسي لآلباء واأل
 : تباعديلاالتفكير  السلوكية ولفقرات اختبار  فاألهدا

Pق ) –( ل                 

۲ 

Pكا

۲
P ــــــ= مج  ــــــــــــــــ 

 ق                    
 إذ تمثل :



                         

 

۹۰ 

 (ل) التكرار المالحظ
     )۲۹۳: ۱۹۷۷(البياتي وزكريا،                                              (ق) التكرار المتوقع 

                                                             
 Point correlation coefficient Beiseraal: يالمعامل ارتباط بوينت بايسر -٣

استخدم من اجل التحقق من االتساق الداخلي لالختبار أي حساب معامل ارتباط      
 لتباعدي .اتفكير ة لفقرات اختبار مهارات الدرجة الفقرة بالدرجة الكلي

 ۰ص ¯  –  ۱ص¯           
 ل ك                      ــــــردد =   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

           ع ص                      
 
 

 -إذ إن:
 : الوسط الحسابي لدرجات الطالب لإلجابات الصحيحة .۱ص¯
 خاطئة .: الوسط الحسابي لدرجات الطالب لإلجابات ال ص ¯

 ع ص : االنحراف المعياري لدرجات جميع الطالب .
 ل : نسبة الطالب الذين كانت إجابتهم عن الفقرة صحيحة .

 ك : نسبة الطالب الذين كانت إجابتهم عن الفقرة خاطئة .                   
 

 ) ۱٥٤:  ۱۹۹۸، يخليلال( عودة و                                                             
 The formula for calculating difficulty: معادلة حساب معامل الصعوبة  -٤

coefficient 
    . تباعديات الختبار مهارات التفكير الإليجاد معامالت الصعوبة للفقر     

 ن ع + ن و                      
)٦٦: ۲۰۰۲،  الصوفي(الهيتي و                  ــــــــمعامل صعوبة =  ـــــــــــــــــــــ

                                                   ن ۲             

 Equation discrimination paragraphمعادلة تمييز الفقرة :  -٥

 . تباعديإليجاد القوة التمييزية للفقرات الختبار مهارات التفكير ال    
  

 أجابوا إجابة              عدد الذين أجابوا إجابةعدد الذين                
 صحيحة من المجموعة الدنيا   - صحيحة من المجموعة العليا                                 
 —————————————————————=    قوة تمييز الفقرات

  عدد الطالب في إحدى المجموعتين                                           
 



                         

 

۹۱ 

 ) ۳۰۷: ۲۰۰۸(أبو لبدة ،                                                                    
 Cronbach alpha equation -معادلة ألفا كرونباخ : -٨

  لتباعدي  بطريقة إعادة االختبارثبات اختبار التفكير اإليجاد استخدمها الباحث     
  

 ف ۲ع مج       ن                          
 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ  - ۱(    ــــــــأ =  ــــــ

 س ۲ع                        ۱ –ن       
 -إذ أن :

 ف = تباين الدرجات على كل فقرة . ۲ع
    ) ۳٤۸: ۱۹۹۹( عودة ،                                       س = تباين الدرجات على االختبار .۲ع

                                                                              
 Pearson correlation coefficient -معامل ارتباط بيرسون : -٩

تجزئة لتباعدي  بطريقة إعادة االختبار والثبات اختبار التفكير اإليجاد  ها الباحثاستخدم    
 النصفية.

 (مج س) (مج ص) –مج س ص                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       معامل ارتباط بيرسون = 
 

P[ن مج س     

۲
P – (مج س)P

۲
Pن مج ص] [P

۲
P – (مج ص)P

۲
P [     ـ 

  
 )٤۸۱: ۲۰۱۲(عالم،                                                               
 قانون حجم األثر  -۱۰
تابع على أثر المتغير المستقل لالستداللهذه الوسيلة  الباحث ستُعملا     ل ا  على 

 والضابطة في االختبار البعدي.التجريبية تين للمجموع
 

P۲ت                          
P  

 ـــــــــــــــــــــــــ                   
P( ت       ر =       

۲
P   (ن   + 

 اذ ان 
P۲ت

P   ۲۱۱:  ۲۰۱۱(الياسري وآخرون،                       :  القيمة التائية  المحسوبة( 
                                                                                                          ن   : درجة الحرية.           



 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها
 

 

  وتفسيرها جـــــعرض النتائ
 

  
 
 
 
 

 



                   
۹۳ 

وتفسيرها التي توصل إليها الباحث في  لبحثالنتائج  يتضمن هذا الفصل عرضاً     
إلجراء بحوث أخرى مكملة لهذا  ضوء نتائج البحث التي قد يجد  الباحثون فيها مجاالً 

 البحث:

 :Results and interpretation وتفسريها عرض النتائج 

ها بحسب مجاالت التفكير التي سيتم عرض،ومعالجة البيانات سفرت نتائج تحليل ا    
معرفة "اثر التدريس  بإستراتيجية وحسب هدف البحث في  لتباعدي  لجيلفورد ،ا

لتباعدي لدى طالب الصف الخامس األدبي في مادة افي التفكير  )PLANبالن(
عليه وألجل تحقيق هذا الهدف تم إجراء مقارنة بين متوسط "،األوربيالتأريخ 

الدرجات التي حصلت عليها المجموعة التجريبية التي ُدرست باستخدام إستراتيجية 
) ،ومتوسط الدرجات التي حصلت عليها المجموعة الضابطة التي PLAN بالن(

لبعدي ، وباستخدام االختبار التائي االطريقة التقليدية في االختبار  أُستخدم في تدريسها
ظهرت النتائج ، لتباعديامجال من مجاالت التفكير لكل ، ) t-test(لعينتين مستقلتين 

 تي: اآل
 لتباعدي : البعدي للتفكير الفرق في الدرجة الكلية لالختبار ا -۱

 لبعدياتبين من نتائج تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من تطبيق االختبار     
 متوسط الدرجة الكلية للمجموعة التجريبية في االختبار بلغ  نأ لتباعدياللتفكير 

في حين بلغ متوسط الدرجة الكلية للمجموعة ،)۱۲,۳٤وبانحراف مقداره()،۰۹,۸٤(
نتائج  وأظهرت )٥,۷۹وبانحراف مقداره(،)٥٦,۲۲( ألبعديالضابطة في االختبار 

جدول ( كما في ال) ، ۱۲,۲۹القيمة التائية المحسوبة تساوي ( أن اإلحصائيةالمعالجة 
 ) ۲٤جدول (                                          .)  ۲٤

(التجريبية الكلية للمجموعتين  ةلداللة الفرق بين متوسطي الدرج نتائج االختبار التائي
 *لبعديافي االختبار والضابطة 

متوسط  العدد المجموعة
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية         
 الجدولية المحسوبة اإلحصائية 

 ٥,۷۹ ٥٦,۲۲ ۳٦ الضابطة ۰.۰٥دال عند  ۱,۹۹ ۱۲,۲۹ ۱۲,۳٤ ۸٤,۰۹ ۳۸ التجريبية

 أكثر) وهي ۱۲,۲۹القيمة التائية المحسوبة تساوي ( أن أعالهنالحظ من الجدول     
) ودرجة  ۰.۰٥) عند مستوى داللة (  ۱,۹۹القيمة التائية الجدولية البالغة (  من

 وجود فرق دال بين المجموعتين في الدرجة الكلية إلى) ويشير ذلك  ۷۲حرية ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

   في تحليل النتائج SPSS * تم استخدام الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 



                   
۹٤ 

. وبذلك ترفض الفرضية ولصالح المجموعة التجريبية  لتباعدياالختبار التفكير  
 ذينال الببين متوسطي درجات الط إحصائيةسة " ال يوجد فرق ذو داللة ئيالر

بالطريقة  ونيدرس طالب الذينوال ) (PLAN بالن إستراتيجيةباستخدام  ونيدرس
المجموعة  البيجة تدل على تفوق طوهذه النت " لتباعدياالتقليدية في التفكير 

 إلى ى ذلكيعزوقد ،  لتباعدياالمجموعة الضابطة في التفكير  البالتجريبية على ط
 واأخذي أن البتيح للطت هيفي تدريس التاريخ ف،) (PLANبالن إستراتيجية  فعالية

الطريقة التقليدية من خالل  ممما تتيحه له أكثرموقفاً ايجابياً ونشطاً في عملية التعلم 
 أسلوبا مروح ديمقراطية وعلمية . واكتسابهب معن آرائه واعبريل مالمجال له إفساح

 أدبياتعليه  أكدتصحة ما  أثبتتوهذه النتيجة  الفوق معرفي مميزاً في التفكير 
استراتيجيات ما وراء المعرفة بما فيها  أهميةالتربية وطرائق التدريس على 

وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات السابقة ،في التدريس )، PLAN إستراتيجية بالن(
 دراسة مثل وراء المعرفة التي استخدمت إحدى إستراتيجيات ما

  سة)، ودرا Lindy,2006 )،ودراسة ليندي (Caverly,1995كافيرلي(
(۲۰۰۹)،ودراسة هدى(۲۰۰۷الهيالت(  )،ودراسة۲۰۱۲)،ودراسة الحديديِّ

 ).۲۰۱۲)،ودراسة الطائي(۲۰۱۲رزاق( 
 : ( الطالقة اللفظية ) األولالفرق في المجال  -۲

 لبعدياتبين من تحليل البيانات التي حصل عليها الباحث من تطبيق االختبار     
( الطالقة  األولمتوسط درجات المجموعة التجريبية في المجال  أن لتباعدياللتفكير 

في حين بلغ متوسط  )۳,۳٥وبانحراف قدره( ،)۱٥,۲۸اللفظية ) لالختبار بلغ (
وبانحراف مقداره ) ، ۸,۸٤( ة في هذا المجاللضابطا  درجات المجموعة

تساوي القيمة التائية المحسوبة  أن اإلحصائيةنتائج المعالجة  وأظهرت)،۲,۰۳(
 )  ۲٥جدول (  كما في ) ،٦٥,۹(

 ) ۲٥جدول ( 
 (التجريبيةنتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين 

 *لبعدياالطالقة اللفظية ) من االختبار  (المجال األول في والضابطة) 

متوسط  العدد المجموعة
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

 الداللةمستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة ۰,۰٥اإلحصائية 

 ۲,۰۳ ۸,۸٤ ۳٦ الضابطة إحصائيادال  ۱,۹۹ ۹,٦٥ ۳,۳٥ ۱٥,۲۸ ۳۸ التجريبية

 ) وهي اكبر من ۹,٦٥القيمة التائية المحسوبة تساوي ( أن أعالهونالحظ من الجدول 
 ) ودرجة حرية (  ۰.۰٥) عند مستوى داللة (  ۱,۹۹القيمة التائية الجدولية البالغة ( 



                   
۹٥ 

لصالح المجموعة بين المجموعتين  إحصائيّ وجود فرق دال  إلى) ، ويشير ذلك  ۷۲
ضية الصفرية وبذلك ترفض الفر.في المجال األول (الطالقة اللفظية)التجريبية 

ين داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب الذ الفرعية االولى " اليوجد فرق ذو
ومتوسط درجات الطالب الذين  )PLAN(يدرسون التاريخ باستخدام استراتيجية بالن

  يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية في الطالقة اللفظية".
بين مجموعتي  إحصائيةالسبب في ظهور فروق ذات داللة  أنويرى الباحث     

إستراتيجية  في البالط أن إلى في ذلك يعود قد البحث في مجال الطالقة اللفظية
 فعالية ومشاركة في تذكر المعلومات ومناقشتها . أكثر ونكوني )PLAN(بالن

   :الفرق في المجال الثاني ( الطالقة التعبيرية )  -۳
 لبعديانتائج تحليل البيانات التي حصل عليها الباحث من تطبيق االختبار  أظهرت    

 متوسط درجات المجموعة التجريبية في المجال الثاني  أن لتباعدياللتفكير 
في حين بلغ  )۲,۲۷مقداره( وبانحراف،) ۱٦,۱۷( الطالقة التعبيرية ) لالختبار بلغ (

وبانحراف ) ،۱۱,۲٦متوسط درجات المجموعة الضابطة في هذا المجال (
ة تساوي القيمة التائية المحسوب أن اإلحصائيةنتائج المعالجة  وأظهرت )۱,۸۷قدره(

 .)  ۲٦جدول (  وكما في) ،۹,۹۲(
 ) ۲٦جدول ( 

 (التجريبيةنتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين 
 لبعديالطالقة التعبيرية ) من االختبار في المجال الثاني ( ا والضابطة

متوسط  العدد المجموعة
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة ۰,۰٥اإلحصائية 

 ۱,۸۷ ۱۱,۲٦ ۳٦ الضابطة دال إحصائيا ۱,۹۹ ۹,۹۲ ۲,۲۷ ۱٦,۱۷ ۳۸ التجريبية

) وهي اكبر ۹,۹۲المحسوبة تساوي ( القيمة التائية أن أعالهونالحظ من الجدول     
) ودرجة  ۰.۰٥) عند مستوى داللة (  ۱,۹۹من القيمة التائية الجدولية البالغة ( 

بين المجموعتين في  إحصائيّ وجود فرق دال  إلى) ، ويشير ذلك  ۷۲(  حرية
وبذلك ترفض  المجال الثاني ( الطالقة التعبيرية ) ولصالح المجموعة التجريبية

داللة إحصائية بين متوسط  ة " اليوجد فرق ذوالفرضية الصفرية الفرعية الثاني
 )PLAN(ب الذين يدرسون التاريخ باستخدام استراتيجية بالندرجات الطال

ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية في الطالقة 
 ذينالمجموعة التجريبية ال البط أن إلىيعزى السبب في ذلك قد و التعبيرية".

القدرة على تطبيق المعرفة التي  ملديه أصبح) PLAN(بإستراتيجية بالن وندرسي
 . مخيالهمن  تع، ووسفهموها في مواقف تعليمية جديدة 



                   
۹٦ 

 :الفرق في المجال الثالث ( الطالقة االرتباطية ) -٤
 لبعديابينت نتائج تحليل البيانات التي حصل عليها الباحث من تطبيق االختبار     

 متوسط درجات المجموعة التجريبية في المجال الثالث  أن لتباعديللتفكير 
   في حين ) ۳,۲۹وبانحراف مقداره(، )۱٤,٥۰( الطالقة االرتباطية ) لالختبار بلغ (

وبانحراف ) ،۹,٥٦بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة في هذا المجال (    
القيمة التائية المحسوبة تساوي  أن اإلحصائيةنتائج المعالجة  وأظهرت )۲,٤۱مقداره(

 .)  ۲۷جدول ( كما في ) ، ۷,۰٦(
 ) ۲۷جدول (                                                 

في (التجريبية والضابطة نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين
 البعديالمجال الثالث ( الطالقة االرتباطية ) من االختبار 

متوسط  العدد المجموعة
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة ۰,۰٥اإلحصائية 

 ۲,٤۱ ۹,٥٦ ۳٦ الضابطة دال إحصائيا ۱,۹۹ ۷,۰٦ ۳,۲۹ ۱٤,٥۰ ۳۸ التجريبية

) وهي اكبر  ۷.۰٦المحسوبة تساوي (  القيمة التائية أن أعالهنالحظ من الجدول     
) ودرجة  ۰.۰٥) عند مستوى داللة (  ۱,۹۹من القيمة التائية الجدولية البالغة ( 

بين المجموعتين في  وجود فرق دال احصائيّ  إلى) ، ويشير ذلك  ۷۲حرية ( 
وبذلك ترفض  ،( الطالقة االرتباطية ) ولصالح المجموعة التجريبية  المجال الثالث

داللة إحصائية بين متوسط  الفرعية الثالثة " اليوجد فرق ذيالفرضية الصفرية 
 )PLAN(درجات الطالب الذين يدرسون التاريخ باستخدام استراتيجية بالن

ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية في الطالقة 
في إكساب  )PLAN(إستراتيجية بالن تأثير إلىيعزى ذلك قد و  االرتباطية".

التعليمية مع بعضها البعض في مضمون تاريخي  األجزاءالقدرة على وضع  الطالب
 جديد .

   ( الطالقة الفكرية ):الفرق في المجال الرابع  -٥
 أن لتباعدياللتفكير  لبعديانتائج تحليل بيانات الخاصة بتطبيق االختبار بينت     

متوسط درجات المجموعة التجريبية في المجال الرابع ( الطالقة الفكرية ) لالختبار 
حين بلغ متوسط درجات المجموعة  في)،۳,۱۷وبانحراف مقداره(،)۱٤,۷۰بلغ (

نتائج  وأظهرت )۲,۰۳وبانحراف مقداره() ،۹,۷۰( الضابطة في هذا المجال
جدول ( كما في ال) ، ۷,۸۳القيمة التائية المحسوبة تساوي ( أن اإلحصائيةالمعالجة 

۲۸  (. 
 



                   
۹۷ 

 ) ۲۸جدول (                                                    
 نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين                  

 البعديالطالقة الفكرية ) من االختبار في المجال الرابع (                              

متوسط  العدد المجموعة
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

الداللة  مستوى القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة ۰,۰٥ اإلحصائية

 ۲,۰۳ ۹,۷۰ ۳٦ الضابطة دال إحصائيا ۱,۹۹ ۷,۸۳ ۳,۱۷ ۱٤,۷۰ ۳۸ التجريبية

) وهي اكبر ۷,۸۳المحسوبة تساوي ( القيمة التائية أن أعالهنالحظ من الجدول     
) ودرجة  ۰.۰٥) عند مستوى داللة (  ۱.۹۹من القيمة التائية الجدولية البالغة ( 

بين المجموعتين في المجال  وجود فرق دال احصائيّ  إلى) ، ويشير ذلك  ۷۲حرية ( 
ية ترفض الفرض وبذلك الرابع ( الطالقة الفكرية ) ولصالح المجموعة التجريبية .

داللة إحصائية بين متوسط درجات  الصفرية الفرعية الرابعة " اليوجد فرق ذو
ومتوسط  )PLAN(الطالب الذين يدرسون التاريخ باستخدام استراتيجية بالن

    درجات الطالب الذين يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية في الطالقة الفكرية".
 أعطىقد  )PLANبالن(إستراتيجية استخدام  أن إلىيعزى السبب في ذلك قد و    

المادة التاريخية  أوالمجموعة التجريبية على تجزئة الفكرة الواحدة  البفرصة لط
نيتها على فهم ب مما بينها من عالقات مما ساعده وإدراكعناصرها الثانوية  إلى

لمحتوى مادة  أعمقوفهماً  إدراكا أعطت )PLAN(فإستراتيجية بالنوتنظيمها . 
 .ديث مقارنة بالطريقة التقليدية التاريخ الح

  :الفرق في المجال الخامس ( المرونة التلقائية ) -٦
 أن لتباعدياللتفكير  لبعديابيانات الخاصة بتطبيق االختبار النتائج تحليل بينت     

متوسط درجات المجموعة التجريبية في المجال الخامس ( المرونة التلقائية ) 
حين بلغ متوسط درجات  في)۳,۱۸وبانحراف مقداره(،)۱٤,٦٤( بلغ لالختبار

 وأظهرت)،۲,۸۰وبانحراف مقداره() ، ۸,۷٦هذا المجال (  المجموعة الضابطة في
جدول كما في ) ،۸,۸٥ة تساوي (ان القيمة التائية المحسوب اإلحصائيةنتائج المعالجة 

 )۲۹  (. 
 ) ۲۹جدول ( 

في (التجريبية والضابطة نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين 
 لبعديا( المرونة التلقائية ) من االختبار  المجال الخامس

متوسط  العدد المجموعة
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة ۰,۰٥اإلحصائية 

 ۲,۸۰ ۸,۷٦ ۳٦ الضابطة إحصائيادال  ۱,۹۹ ۸,۸٥ ۳,۱۸ ۱٤,٦٤ ۳۸ التجريبية
 



                   
۹۸ 

وهي اكبر  )۸,۸٥المحسوبة تساوي ( القيمة التائية أن أعالهنالحظ من الجدول     
) ودرجة  ۰.۰٥) عند مستوى داللة (  ۱,۹۹من القيمة التائية الجدولية البالغة ( 

بين المجموعتين في المجال  إحصائياوجود فرق دال  إلى، ويشير ذلك  ) ۷۲حرية ( 
ية وبذلك ترفض الفرض الخامس ( المرونة التلقائية ) ولصالح المجموعة التجريبية .

داللة إحصائية بين متوسط درجات  الصفرية الفرعية الخامسة " اليوجد فرق ذي
ومتوسط  )PLAN(الطالب الذين يدرسون التاريخ باستخدام استراتيجية بالن

    درجات الطالب الذين يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية في المرونة التلقائية".
في التدريس  )PLANبالن (إستراتيجية استخدام  أن إلىويعزى السبب في ذلك     
 إن. كما  خرآ إلىفرصة التحول في نمط التفكير من موقف تعليمي  البللط أتاح

من  البمكنت الط لتباعديااختبار التفكير  أسئلةعن  اإلجاباتالحرص والتأني في 
 تعكس مجال المرونة في التفكير . اإلجاباتبفئات متعددة من  اإلتيان

 :الفرق في المجال السادس ( المرونة التكيفية )  -۷
 لبعديانتائج تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من تطبيق االختبار  أظهرت    

 في المجال السادس  التجريبيةان متوسط درجات المجموعة  لتباعدياللتفكير 
في حين  )۱,۸۱،وبانحراف مقداره() درجة۸,۸۱( المرونة التكيفية ) لالختبار بلغ (

وانحراف ) ، ۸,۱٤بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة في هذا المجال (
نتائج المعالجة االحصائية ان القيمة التائية المحسوبة تساوي  وأظهرت)۱,٤۹مقداره(

 .)  ۳۰جدول (  كما في ، )٤۷,۱(
 ) ۳۰جدول (                                                    

 نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين                 
 في المجال السادس ( المرونة التكيفية ) من االختبار البعدي                        

االنحراف  متوسط الدرجات العدد المجموعة
 المعياري

 الداللة مستوى القيمة التائية    
 الجدولية المحسوبة ۰,۰٥اإلحصائية 

 ۱,٤۹ ۸,۱٤ ۳٦ الضابطة  إحصائيادال  ۱,۹۹ ۱,٤۷ ۱,۸۱ ۸,۸۱ ۳۸ التجريبية

) وهي اصغر ۱,٤۷القيمة التائية المحسوبة تساوي ( إن أعالهنالحظ من الجدول     
) ودرجة  ۰.۰٥) عند مستوى داللة (  ۱.۹۹من القيمة التائية الجدولية البالغة ( 

بين المجموعتين في  عدم وجود فرق دال احصائيّ  إلى) ويشير ذلك  ۷۲حرية ( 
إلستراتيجية المجال السادس ( المرونة التكيفية ) . وهذا يعني انه ال تأثير 

ة في مجال المجموعة التجريبي البلدى ط لتباعديافي التفكير  )PLAN(بالن
داللة  " اليوجد فرق ذو وبذلك تقبل الفرصية الصفرية السادسة  المرونة التكيفية 

إحصائية بين متوسط درجات الطالب الذين يدرسون التاريخ باستخدام استراتيجية 



                   
۹۹ 

ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون المادة نفسها بالطريقة  )PLAN(بالن
 إحداثعلى  البعدم قدرة الط إلىذلك  ىيعزقد و  ".التقليدية في المرونة التكيفية

ة وذكية وغير مألوفة ، بسبب جديد أفكار إلىفي المعنى من اجل التوصل  تغيرٍ 
بسبب  تأريخيةبأفكار قيدينم ألنهمصياغة الحدث التاريخي  إعادةفي  مضعفه

لكنها غير  مع الحدث التاريخي حالة صعبة لديهمما جعل توق مبه *الظروف المحيطة
 مستحيلة .

) في المتغير  PLANاستراتيجية للمتغير المستقل( األثر ولالستدالل على حجم    
والضابطة ذي االختبار البعدي التجريبية تين للمجموع)، التفكير التباعديالتابع(

وتبين  أن قيمته (  )،۲۰۱۱( الياسري وآخرون ،لـ  قانون حجم األثر اعتمد الباحث،
) يتضح أنَّه  ۳۱( ) وعند مقارنته بمعيار معادلة حجم األثر المبين في جدول  ۰.۸۳
 ) ۳۱جدول (                                         كبير. 

 يبين صيغ الحكم على حجم األثر
 التقدير حجم االثر

 صغير ۰,۲۹ ......................۰,۱۰
 متوسط ٤۹,۰ ......................۰,۳۰
 كبير فما فوق ....................٥۰,۰

                                                     
 ) ۲۰۹: ۲۰۱۱( الياسري وآخرون ،                                                                       

تفوق طالب المجموعة التجريبية البحث نتائج أظهرت ومن خالل ما سبق وبعدما     
) على طالب PLANبإستراتيجية بالن( االوربي الحديث الذين درسوا مادة التأريخ

ر المجموعة الضابطة الذين درسوا مادة التأريخ األوربي بالطريقة التقليدية في اختبا
 : ةاالتياو اكثر من االسباب  يمكن ان يعزى الى واحد ، لبعدي التباعدي االتفكير 

وهذا من قبل الطالب قبول األفكار المطروحة وعدم مواجهتها بالنقد أو السخرية  -۱
يعني احترام رأي اآلخرين ، وتشجيع الطالب على التفكير ، والتعبير عن أفكارهم 

 وان كانت غريبة.
جعلهم يسيرون في ت) على تنظيم تفكير الطالب إذ PLANتعمل إستراتيجية ( -۲

ومحددة للوصول إلى أهدافهم بدقة في استيعاب النص أو خطوات ومراحل منطقية 
 )٤۱: ۲۰۰۰الموضوع القرائي.                                                ( حبيب هللا ، 

 )  في تحسين قدرة الطالب على التذكر ، وربط PLANتساعد إستراتيجية بالن( -۳
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *ظروف بيئية ،سياسية،اقتصادية،اجتماعية.



                   
۱۰۰ 

المعلومات أو المعرفة القديمة بالمعرفة الجديدة ، فتزداد قدرة الطالب على 
استخالص األفكار واكتساب الخبرات ، وتتحسن قدرتهم على االستيعاب، فقد وجدت 

راء اآلخرين في (مرحلة المالحظة آالمناسب للطالب في االستماع إلى حالة من الجو 
                   .من الطالبوالتدوين)، والبناء عليها وتطويرها 

إن طرح األسئلة والتفكير في إيجاد حلول لها اوجد بيئة حرة السيما في درس  -٤
 إذ تولد لدى الطالب الفضول في التعبير عن أفكارهم. ،التأريخ األوربي الحديث

من خالل  الحديث التي طرحت في درس التأريخ األوربيإن الموضوعات  -٥
) ،أوجدت حالة من التحدي لعقول الطالب من جهة PLANإستراتيجية بالن(

ما شجعهم على التفكير بنمط تباعدي وهو من جهة أخرى  التي تواجههم والمشكالت
 للوصول إلى حلول إبداعية .

) شجعت على المشاركة والتخلص من PLANإن استعمال إستراتيجية بالن ( -٦
 .الخوف والخجل ، وزادت من الثقة بالنفس لدى الطالب 

فكل طالب يستثمر  للطالبفي تفعيل التعلم الذاتي  PLAN)تسهم إستراتيجية ( -۷
مهاراته الفكرية والوجدانية والنفس حركية في البحث عن المعلومة وتحليلها والبحث 

 هذا على استيعاب المقروء بشكل أفضل.     فيساعدهم لمقروءاداخل النص 
 )۱٥۷: ۲۰۱۰(عطية،                                                                           



 
 
 
 

                  الفصل اخلامس

  : اتــــــــــــاالستنتاج 
  : اتــــــــــالتوصي 
   :اتـــــــــالمقترح 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
۱۰۲ 

يتضمن هذا الفصل عرضاً لالستنتاجات والتوصيات ، فضالً عن تقديم عدد من     
 اجريت ستكون مكملة المقترحات لدراسات مستقبلية يعتقد الباحث انها اذا ما

 لدراسته.

 
ً
 :  Conclusions : االستنتاجات   أوال

 في ضوء نتائج البحث يتضح لنا :     
)إن استخدام إستراتيجية بالنPLAN(  ة من الطريق تأثيراً في التدريس أكثر

الطالقة التعبيرية و( الطالقة اللفظية ، :فيلتباعدي االتقليدية لرفع مستوى التفكير 
 المرونة التلقائية ).والطالقة الفكرية ، والطالقة االرتباطية ، و، 
يكن الستخدام إستراتيجية بالن( لمPLAN (  ًذكر في مجال المرونة ي تأثيرا

 التكيفية.
) إن تطبيق إستراتيجية بالنPLANالحديث يحقق  االوربي ) في تدريس التأريخ

األهداف السلوكية المطلوب تحققها من الطالب في الدرس بصورة أفضل من 
 الطريقة التقليدية.

 بالن(إن استعمال إستراتيجيةPLAN في الصف الدراسي يساعد في زيادة (
دافعية الطالب وتركيز انتباههم نحو المادة كونها من االستراتيجيات الحديثة في 

 التدريس.
 صحة ما تذهب إليه معظم الدراسات في التربية وعلم النفس في تأكيدها على

 فيه وباحثاً  ضرورة إشراك الطالب في الدرس ، وان يكون المتعلم عنصراً فاعالً 
  عن المعرفة . نشطاً 

 
ً
 :  Recommendations: التوصيات  ثانيا

في ضوء نتائج البحث التي توصل إليها الباحث ، من المفيد تقديم بعض     
 التوصيات لإلفادة منها في تطوير طرائق التدريس وهي : 

)اعتماد إستراتيجية بالنPLAN(  التاريخ في المرحلةمادة عند تدريس 
 االعدادية.



                  
۱۰۳ 

في المحافظات بتنظيم دورات  التابعة لها تدريبيةوزارة التربية والوحدات ال قيام
في تدريس التاريخ للمرحلة  )PLANتدريبية للمدرسين الستخدام إستراتيجية بالن(

 اإلعدادية . 
 جهاز اإلشراف االختصاصي التربوي لتنظيم دروس نموذجية تدريبية قيام

 . )PLANتدرس فيها الموضوعات التاريخية بإستراتيجية بالن( لمدرسي التاريخ ،
البلتاريخ مشكالت تتحدى تفكير الطالدراسات االجتماعية ومنها ا تضمين كتب 

 . لتباعديالتحفزهم على استخدام مهارات التفكير 
ديمقراطي داخل حجرة الدراسة والعمل على خلق جو  قيام مدرسي التاريخ بتوفير

درات المتبادلة ويشجع على تنمية ق اإلنسانيةمناخ تعليمي اجتماعي ينمي العالقات 
 .  البلدى الط ألتباعديالتفكير 

 ى عل البالباحث لتدريب الط أعدهالذي  لتباعديااالستفادة من اختبار التفكير
لتقويم القدرة التباعدية  أداةالتي تضمنها واعتماد المدرسين عليه  ستةالمجاالت ال

 داخل حجرة الدراسة .  بللطال
 

 
ً
 :  Suggestions: املقرتحات ثالثا

جراء دراسة تجريبية ألثر استخدام إستراتيجية بالن(إPLAN(  في التفكير
 ألتباعدي لدى طلبة قسم التاريخ في كلية التربية في مادة  التاريخ الحديث. 

 ثر إستراتيجية  بالن(مماثلة للدراسة الحالية لمعرفة أإجراء دراسةPLAN  في،(
التاريخ  دةلتباعدي والتحصيل الدراسي لطلبة المرحلة المتوسطة لمااالتفكير 

 اإلسالمي .
 مقارنة بين إستراتيجية بالن(إجراء دراسةPLAN(  مع نماذج تدريسية أخرى

 للتعرف على أفضليتها لتدريس الموضوعات التاريخية .
 اثر استخدام إستراتيجية بالن (لمعرفة إجراء دراسة مماثلةPLAN،( في

وراء المعرفة،  لتأريخي،مهارات مااالتفكير متغيرات أخرى مثل ( التفكير الناقد ،
 اتجاهات الطلبة نحو مادة التاريخ ). 

 أخرىولمراحل دراسية  أخرىلتباعدي لقياس مجاالت اتطوير اختبار التفكير . 
 



                         
 
 
 

            



 : املصادر العربي
ً
 .ة ـــأوال

 : املصادر األجنبية
ً
                                                                             ثانيا

 :
ً
                                        ).                             االنرتنيتاملعلومات ( ةمصادر شبكثالثا



                   
۱۰٥ 

 Arabic Referencesاملصادر العـــــربية  Uأوال :
القران الكريم 
 ، وكاله المطبوعات ، الكويت افاق جديدة في دراسة االبداع) : ۱۹۷۸ابراهيم، عبد الستار(  .۱
 ،مكتبة االنجلو۱، ط  استراتيجيات التعليم واساليب التعلم: )  ۲۰۰٤إبراهيم ، مجدي عزيز(   .۲

 المصرية ، القاهرة.     
 –طبيعته  –تعريفه  –تربوي  التفكير من منظور) :  ۲۰۰٥(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   .۳

 ،عالم الكتب، القاهرة  . ۱طأنماطه ،  –تنميته  –مهاراته     
 ، دار ابن االثير للنشر،المدخل الى طرائق التدريس العامة) : ۲۰۱۰ابراهيم، فاضل خليل(   .٤

 العراق.-الموصل     
 . لبنان-، دار الصادق، بيروت ۱، ط لسان العرب) : ۲۰۰٥ابن منظور، محمد بن مكرم (   .٥
 تعليم التفكير النظرية والتطبيق:)  ۲۰۰۷ابو جادو ، صالح محمد علي ومحمد بكر نوفل (    .٦

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، االردن  . ۱، ط     
 ، دار المسيرة للنشر٤، طعلم النفس التربوي): ۲۰۰٤ابو جادو، صالح محمد علي(    .۷

 .االردن–والتوزيع والطباعة، عمان       
 ، التفكير دراسات نفسية) : ۱۹۷۲ابو حطب ، فؤاد عبد اللطيف وعثمان ، سيد احمد (    .۸

  مكتبة  االنجلو المصرية ، القاهرة .      
 ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة . ٤، ط القدرات العقلية:)۱۹۸۳ابو حطب ، فؤاد ، ( .۹

 ، دار اليازوري للنشر ، عمان ، البحث التربوّي المعاصر): ۲۰۰۲أبو حويج ، مروان ( .۱۰
 االردن .      
 استراتيجيات التعلم والتعليم النظرية :) ۲۰۰۹أبو رياش ، حسين محمد وآخرون ( .۱۱

 .االردن-، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ۱، طوالتطبيق       
 ، مجلة التربية  االبداع والتطوير مفاهيم اساسية) :  ۱۹۹۸ابو سماحة ، كمال كامل (  .۱۲

 والعلوم . ، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة ۱۲۷، العدد /  ۲۷، السنة /        
 ، مطابع الكتاب۱، طالقياس والتقويم): ۲۰۰۰أبو صالح، محمد صبحي، وآخرون ( .۱۳

 اليمن.-المدرسي، صنعاء       
 ، دار الفكر۱، ط مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي): ۲۰۰۸ابو لبدة ، سبع محمد ( .۱٤

 االردن .-ناشرون وموزعون ، عمان        
 ، دار الحكمة للطباعة والنشر القياس والتقويم): ۱۹۹۰اإلمام،مصطفى محمود وآخرون( .۱٥

 ،بغداد_العراق       
طرق تدريس المواد االجتماعية للصفين الرابع ): ۱۹۹۰االمين، شاكر محمود، (  .۱٦

، ۲، طمعاهد اعداد المعلمين والمعلمات والصف الثاني معاهد المعلمين   والخامس 
 .بغداد-العراقمطبعة منير، 

، المشكالت المستقبلية وتدريس التاريخ): ۲۰۰۸البرقي، ناصر علي محمد احمد(  .۱۷
 القاهرة.-محمد عبد الكريم حسان، مصر  ، مطبعة ۱ط



                   
۱۰٦ 

اثر استخدام الوثائق والنصوص U"):  ۲۰۰۳البصري ، حميد مهدي راضي (   .۱۸
كلية  –والتقارير القصيرة في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة قسم التاريخ  التاريخية 

 كلية التربية. -) جامعة القادسية  رسالة ماجستير غير منشورة(  "Uالتربية
مناهج البحث العلمي تصميم ) : ۲۰۰۷( أبو زينة البطش ، محمد وليد وفريد كامل  .۱۹

 . االردن-، دار المسيرة ، عّمان ۱، ط والتحليل اإلحصائي البحث 
): اإلحصاء الوصفي ۱۹۷۷آثناسيوس، ( زكريا البياتي ، عبد الجبارتوفيق ،و  .۲۰

 بغداد -العراق  .: مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية ،التربية وعلم النفس  واالستداللي في 
، دار الفكر ناشرون ، ۱، طالمنهج وطرق التدريس): ۲۰۱۱بدوي، رمضان مسعد،(  .۲۱

 .االردن عمان ، 
بناء اختبار مقنن للتفكير التباعدي عند U"): ۱۹۹٦التميمي، صنعاء يعقوب خضير (  .۲۲

، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية (ابن رشد) ، " Uالمرحلة االعدادية طلبة 
 .جامعة بغداد

التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها  رقط،) ۲۰۰۹جابر ، وليد احمد  واخرون  (  .۲۳
 ، دار الفكر ، عمان ، االردن .۳ط ، التربوية 

 أساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفسية): ۲۰۰٥الجلبي سوسن شاكر (  .۲٤
 .سوريا ،دمشق  ،دار عالء الدين للطباعة،  والتربوية

، دار  ۱، ط تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات : )۱۹۹۹عبدالرحمن،( جروان ، فتحي .۲٥
 .الكتاب الجامعي ، العين، االمارات العربية المتحدة 

اإلبداع، مفهومه، معاييره، نظرياته، قياسه،  ):۲۰۰۲(،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .۲٦
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ۱، طالعملية اإلبداعية تدريبه، مراحل 

 .األردن
، دار ۳، ط  تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات ) :۲۰۰۷(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .۲۷

 ناشرون وموزعون ، عمان ، االردن . الفكر 
اساليب الكشف عن المبدعين والمتفوقين ): ۲۰۰۳جمل ، محمد جهاد، وزيد الهويدي(  .۲۸

 ، دار الكتاب الجامعي ، العين ، االمارات العربية المتحدة.۱، طالفكر واالبداع وتنمية 
لى الجبالي ومحمد يونس ، عالم ، ترجمة ليالذكاء العاطفي): ۲۰۰۰جولمان، دانيال(  .۲۹

سلسلة كتب شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب،  المعرفة، 
 الكويت

،  دراسات تربوية في القرن الحادي والعشرون):   ۲۰۰۲جويلي ، مها عبد الباقي(   .۳۰
 دار الوفاء ، االسكندرية. ، ۱ط

تنمية قدرات التفكير االبتكاري لدى فاعلية االسئلة التباعدية في "):۱۹۷۷جونس،( .۳۱
 .الواليات المتحدة االمريكية، "طلبة المدارس الثانوية في مادة التاريخ

، مدارس الرواد ، الرياض  تعليم التفكير ):۱۹۹۹(الحارثي ، ابراهيم بن احمد مسلم ،  .۳۲
 .ية دوعالس المملكة العربية 

، المقروء بين النظرية والتطبيقاسس القراءة وفهم ): ۲۰۰۰( ،حبيب هللا، محمد  .۳۳
 االردن.-عمار، عمان ، دار۲ط



                   
۱۰۷ 

،دار المسيرة  الجودة الشاملة في المناهج وطرق التدريس): ۲۰۱۱الحريري،رافده،( .۳٤
 للنشر والتوزيع ،عمان ـ االردن.

) في تحصيل  swomسوم ( تدريس التأريخ على وفق إستراتيجيةأثر U ):۲۰۱۲الحديدي،مجيد،( .۳٥
 (رسالة ماجستير غير منشورة).Uوتنمية مهاراتهم فوق المعرفية الصف الخامس األدبي البط

 .العراق -كلية التربية االساسية –الجامعة المستنصرية 
مكتبة  ، ۲ـ ج۱ج، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي :)۱۹۷۸الحفني، عبد المنعم(  .۳٦

 مدبولي، القاهرة.
إستراتيجية التدريس فوق المعرفية في تحصيل اثر "U):۲۰۰۹،( فاضلحسين،هدى  .۳۷

 (رسالة ماجستير غير منشورة) ،"Uطالبات الصف الخامس األدبي في مادة التاريخ
 العراق.-جامعة بغداد

دار الكتاب  ،۱ط،استراتيجيات جديدة للتعليم5): ۲۰۰۹حسين، محمد عبد الهادي(  .۳۸
 .العين ، االمارات المتحدة الجامعي ،

، مركز الكتاب للنشر ،  ۱، ط التدريس والتفكير): ۲۰۰٥الحميدان، ابراهيم عبد هللا(   .۳۹
 القاهرة.

 ،۱ط،لمحات عامة في التفكير االبداعي): ۲۰۰۲الحيزان، عبد االله بن ابراهيم،(   .٤۰
 .السعوديةالوطنية،  مكتبة الملك فهد 

، دار الكتاب ۳،ط طرائق التدريس واستراتيجياته): ۲۰۰۳الحيلة ، محمد محمود ،(  .٤۱
 العين ، اإلمارات المتحدة  . الجامعي، 

، سيكولوجية التفكير برامج تدريسية واستراتيجيات): ۲۰۰٦خليل، كمال محمد،(  .٤۲
 .للنشر، عمان االردن دار المناهج،۱ط

، دار ۱دراسة تجريبية، ط  Uمهارات التفكير ألتباعديU ):۲۰۰۷(،ــــــــــــــــــــــــــــ  .٤۳
 .والتوزيع، عمان _ األردن المناهج للنشر

اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة المقننة : )۱۹۸۳الدباغ ، فخري وآخرون (  .٤٤
 .،الموصلالعراق مطبعة جامعة الموصل ، ،  للعراقيين

دار  ،۱ط، مناهج وطرق البحث العلميم) : ۲۰۱۰الدعيلج ، إبراهيم بن عبد العزيز(  .٤٥
 .والتوزيع ،عمان ،األردن صفاء للنشر 

، عالم  ۱، ط طرائق واساليب التدريس المعاصرة): ۲۰۰٦الربيعي ، محمود داوود (   .٤٦
 الحديث للنشر والتوزيع ، اربد ، االردن. الكتب 

، مكتبة المجتمع العربي  ۱، ط علم النفس التربويم) :  ۲۰۰۸ربيع ، هادي مشعان (  .٤۷
 األردن .عمان ،  للنشر ، 

 التحصيل في التبادلي التعلَم إستراتيجيَة فاعليَة"):۲۰۱۲رزاق،هنادي سليمان،( .٤۸
 سوريا.جامعة دمشق،،"االجتماعيَة الدراسات مقرر في القرائي الفهم وتنمية

فاعلية التدريس المعرفي في تنمية التفكير ":)۲۰۱۰الركابي،سجى عبد الكاظم،( .٤۹
(رسالة ماجستير ."ألتباعدي لدى طالبات الصف الخامس العلمي في مادة علم األحياء 

 .العراقكلية التربية، –غير منشورة)،جامعة القادسية 
، ترجمة غسان عبد الحي ،  االبداع العام والخاص) :  ۱۹۸۹روشكا ، الكسندر (   .٥۰

 ة ، مطابع السياسة ، الكويت .المعرف سلسلة عالم
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  مفاهيم وتطبيقات في التقويم والقياس ):  ۲۰۰۹الزاملي ، علي عبد جاسم وآخرون ، ( .٥۱
 ، مكتب الفالح للنشر والتوزيع ، الكويت. ۱، طالتربوي 

 السعودية ، الرياض.  ،  ۱ط ، التصاميم التعليمية :) ۲۰۰٤الزند ، وليد خضر( .٥۲
،  استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم): ۲۰۰۳زيتون ، حسن(  .٥۳

 .القاهرة ،عالم الكتب.
، دار المسيرة للنشر     ۱، ط علم النفس اإلبداعي): ۲۰۰۹الزيات، فاطمة محمود،(  .٥٤

 والطباعة، عمان، األردن.  والتوزيع 
ر في أثر إستراتيجية العصف الذهني عند تدريس التعبي"):۲۰۱۱سالم،امير سوادي،( .٥٥

(رسالة ماجستير غير  ،"تنمية التفكير ألتباعدي لدى طالب الصف الرابع األدبي
 منشورة)الجامعة المستنصرية،العراق.

صياغة االهداف التربوية والتعليمية في جميع  ):۲۰۰۱سعادة ، جودت احمد ،(   .٥٦
 ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن . المواد الدراسية

  ، دار الشروق للنشر     ۱، ط تدريس مهارات التفكير): ۲۰۰۳،(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .٥۷
 والتوزيع، عمان، األردن.

، دار الشروق للنشر  تدريس مهارات التفكير ):۲۰۰۹،(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .٥۸
 والطباعة، عمان ، االردن . والتوزيع 

 ، دار النهضة العربية، بيروت ، لبنان.علم النفس المعرفي): ۲۰۰۹سليم ، مريم(  .٥۹
، دار المناهج للنشر، عمان اساسيات التدريس): ۲۰۰٥شبر، خليل ابراهيم واخرون(  .٦۰

 .االردن
اتجاهات معاصرة في القياس والتقويم     ): ۱۹۹٦الشرقاوي، أنور محمد وآخرون،(  .٦۱

 جلو المصرية، القاهرة.، مكتبة االنالنفسي والتربوي
، كلية  معجم المصطلحات التربوية والنفسية) : ۲۰۰۳( النجار زينب،وحسن شحاته،  .٦۲

 التربية ، دار المصرية اللبنانية، جامعة عين شمس ، القاهرة.
، ۳،ط۱، جاوربا في مطلع العصور الحديثة): ۱۹۷۷الشناوي ، عبد العزيز محمد (  .٦۳

 مصر الجديدة. -االنجلو المصرية، مصر مكتبة 
،    ۱، ط سيكولوجية الفروق الفردية في الذكاء ):۲۰۰۸(الشيخ، سليمان الخضري،  .٦٤

 .يع والطباعة، عمان، األردنوالتوز دار المسيرة للنشر
     Uبناء اختبار التفكير المتشعب عند تالميذU"): ۲۰۰۱(الشيخلي، هالة إبراهيم ادهم  .٦٥

Uاالبتدائيةالرابعة والخامسة والسادسة  الصفوفU" جامعة بغداد: كلية التربية (ابن ،
 رشد)، (رسالة ماجستير غير منشورة).

ماوراء المعرفة واستراتيجيات التنظيم الذاتي لدى "): ۲۰۰٤صفوت، ايناس محمد (  .٦٦
. رسالة ماجستير ( غيرمنشورة) ، كلية التربية ، جامعة  "جامعة الزقازيق طالب

 الزقازيق ، الزقازيق.
، عالم الكتب للنشر ۱، ط تفكير بال حدود ):۲۰۰٦(الدين، عرفة محمود،صالح  .٦۷

 .القاهرة والتوزيع والطباعة، 
دار الفكر العربي للطباعة والنشر،  ۱، ط): القياس النفسي۱۹۸۰فرج صفوت ،( .٦۸

 القاهرة.
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في تحصيل طالب   k.w.lاثر إستراتيجية الجدول الذاتي"U):۲۰۱۲( عبيد الطائي ،يحيى .٦۹

رسالة ماجستير ،"Uالصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي اإلسالمي
 العراق.-جامعة كربالء غيرمنشورة ،كلية التربية االساسية ،

، دار الميسرة ۳، ط تنمية قدرات التفكير االبداعي ):۲۰۰۷(الطيطي ، محمد محمد ،  .۷۰
 .االردن  -عمان  للنشر والطباعة،

الدراسات االجتماعية طبيعتها ، اهدافها ، طرائق ).  ۲۰۰۲لطيطي ، محمد حميد ( ا  .۷۱
 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، االردن.۱ط ، تدريسها 

، دار ۱،ط علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق):۲۰۰٤(العتوم  ، عدنان يوسف ،  .۷۲
 .األردن  -توزيع والطباعة  ،عمانللنشر وال الميسرة 

تنمية مهارات التفكير   ):۲۰۰۷،(عبد الناصر ذياب الجراحوعدنان يوسف ،  ،العتوم   .۷۳
-،عمانالتوزيع والطباعة، دار المسيرة للنشر و ۲، ط وتطبيقات عملية نماذج نظرية

 .االردن
تنمية مهارات  التفكير نماذج نظرية  ):۲۰۰۹ (عتوم ، عدنان يوسف وآخرون،ال  .۷٤

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، األردن . ۲، ط عملية وتطبيقات 
  ،دار ۱،طمباديء القياس والتقويم التربوي): ۲۰۰۱العجيلي، صباح حسن واخرون(  .۷٥

  بغداد.-العراقالصادق، 
،كلية التربية، م التربويمبادئ القياس والتقوي)، ۲۰۰۹العجيلي، صباح حسين، (  .۷٦

 جامعة بابل.
اثر التعليم مهارة رسم الخرائط في تحصيل U) ." ۲۰۰۳العجيلي، فيحاء حسين ناصر  (  .۷۷

 )رسالة ماجستير غير منشورة(،  "Uالصف الخامس االبتدائي في مادة التاريخ تالميذ
 .المعلمين  جامعة بابل، كلية 

، الدار ۱، طنظرياته -اساليبه -مفاهيمه -االبداع): ۲۰۰٥عامر، طارق عبد الرؤوف(  .۷۸
 للنشر والتوزيع، الهرم، القاهرة. العالمية 

،  تدريبات وتطبيقات عملية –تعليم التفكير ومهاراته) : ۲۰۰۷عبد العزيز ، سعيد ، (  .۷۹
 الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن . ، دار  ۱ط

:  )۲۰۰٥،(بسندي عبد الكريمخالد  و، أبو حشيشعبد العزيز،وعبد الهادي، نبيل   .۸۰
 .االردن-يرة للطباعة والنشر ، عمان، دار المس والتفكير مهارات في اللغة 

استراتيجيات التعليم والتعلم في سياق ثقافة الجودة اطر ): ۲۰۱۱ (عبيد ، وليم ،  .۸۱
، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ،  ۲، طونماذج تطبيقه  مفاهيميه 

 األردن .

فاعلية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة "U): ۲۰۰۳ (عريان ، سميرة عطية ،  .۸۲
الفلسفة لدى طالب الصف األول الثانوي وأثره في اتجاهاتهم نحو التفكير  في تحصيل

كلية  ،المؤتمر العلمي الثالث للجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ،"Uالتأملي الفلسفي
 .التربية ، جامعة عين شمس ، القاهرة

 استراتيجيات ما وراء المعرفة في فهم المقروء: )۲۰۱۰عطية ، محسن علي ، (  .۸۳
 .االردن -المناهج للنشر والتوزيع ، عمان  ،دار۱،ط
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، دار  ۱، طاسس التربية الحديثة ونظم التعليم) : ۲۰۱۰(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .۸٤
 .االردن–الناهج للطباعة والنشر، عمان 

، االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية) : ۲۰۰٦عالم ، صالح الدين محمود ،(  .۸٥
 .  االردن-دار الفكر للطباعة والنشر ، عمان

   والتطبيق التربوي كفايات للتحليل البحث ):۲۰۱۲(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .۸٦
 .، مترجمدار الفكر، عمان، االردن،۱ط،

،دار  ۱،ط موسوعة المصطلحات التربوية): ۲۰۱۱علي ، محمد السيد (  .۸۷
 .المسيرة،عمان ، األردن

أثر استخدام أنموذج ثيلين (التحري الجماعي) في "): ۲۰۰٦Uعلي،عصام عبدالوهاب( .۸۸
(اطروحة U."لطالبات الصف الخامس اإلعدادي األدبي في مادة التاريخ ألتباعديالتفكير 

 جامعة المستنصرية.دكتوراه غير منشورة)،
، دار  أساليب البحث العلمي) : ۲۰۰٤(غنيم و عثمان محمد ،، ربحي مصطفى عليان   .۸۹

 . االردن-صفاء للطباعة والنشر ، عمان
، دار  ۳، ط في العملية التدريسيةالقياس والتقويم ) : ۱۹۹۹عودة ، أحمد سليمان (  .۹۰

 األمل للنشر والتوزيع ، إربد ،األردن.
اإلحصاء للباحث في التربية ): ۱۹۹۸عودة ، أحمد سليمان وخليل يوسف الخليلي (  .۹۱

 ،دار الفكر، القاهرة،مصر.والعلوم اإلنسانية
دار صفاء للنشر ،٤،طعلم النفس التربوي :)۲۰۰۸العناني،حنان عبد الحميد، (  .۹۲

 . االردن-عمانوالتوزيع،
أثر استخدام ثالثة مستويات لألسئلة في تنمية " :)۲۰۰٤الغزالي ، جميل رشيد تهوم (  .۹۳

.أطروحة دكتوراه  "التفكير الناقد لدى طالبات معهد إعداد المعلمات في مادة الجغرافية
 إبن رشد ،العراق . –كلية التربية  -جامعة بغداد، غير منشوره

فة للنشر دار الثقا ،۱ط،مقدمة في تدريس التفكير :)۲۰۰۹( ،محمدغانم، محمود   .۹٤
 .االردن -والتوزيع، عمان

: سيكولوجية التعلم وتطبيقاته ) ۲۰۱۰،(أبو شعيرة وخالد محمد  ،، ثائر احمدغباري   .۹٥
 ، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، عمان، االردن.۱، ط الصفية

، مكتبة االنجلو  التقويم والقياس التربوي والنفسي :)۱۹۸٥الغريب ، رمزية ،(  .۹٦
 .المصرية ،القاهرة

اثر استخدام المناقشة الجماعية والندوة ":)۱۹۹٤يجي، علي كنيور حسن كزار (الفر  .۹۷
، رسالة ماجستير غير "في تحصيل طالب الصف الرابع العام في مادة الجغرافية

 منشورة، جامعة بغداد، كلية التربية، ابن رشد.
، مناهج البحث في التربية وعلم النفس): ۱۹۸٥فان دالين، ديو بولد.ب، واخرون(  .۹۸

 .، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة۳ترجمة : عمر نبيل واخرون ، ط
التحصيل  اثر استخدام طريقة التعليم المبرمج على U"):۲۰۰٤(اعتماد محمد ،  القرشي  .۹۹

، رسالة ماجستير " Uاالول بمكة المكرمةواالتجاه نحو الرياضيات لدى تلميذات الصف 
 .ى ، مكة المكرمة غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة ام القر
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     للنشر ، األهلية  تفكير األطفال تطوره وطرق تعليمه ):۱۹۹۰(قطامي ، يوسف ، .۱۰۰
 .والتوزيع ، عمان ، األردن 

، دار عمار ،  استراتيجيات التدريس ):۲۰۰۱(قطامي ، يوسف ، ونايفة قطامي     .۱۰۱
 .االردن 

، دار الفكر ۲، طأساسيات تصميم التدريس): ۲۰۰۳قطامي ، يوسف وآخرون (    .۱۰۲
 والنشر والتوزيع ، عمان االردن .  للطباعة

، دار ۱، ط االجتماعيةطرق تدريس الدراسات  ). ۲۰۰۷قطاوي ، محمد ابراهيم (    .۱۰۳
 للنشر والتوزيع ، االردن.  الفكر 

   المرونة) وعالقته بحل –االسلوب المعرفي ( التصلب ): ۱۹۸۹الكبيسي،وهيب مجيد(   .۱۰٤
 .جامعة بغداد -غير منشورة ، كلية التربية ه، اطروحة دكتوراالمشكالت  

 مؤسسة الرسالة، بيروت.، ۲طالكليات، :) ۱۹۹۸(الكفوي، ابو البقاء ايوب بن موسى،  .۱۰٥
مدخل البحث في العلوم  ):۱۹۹۸،(ونضال كمال الشريفي ،بد هللا زيدالكيالني، ع  .۱۰٦

، دار اساليبه االحصائية -تصاميمه -مفاهيمه -اساسياته -التربوية واالجتماعية
 .الميسرة للنشر والتوزيع، عمان

، الوسائل التعليمية والمنهج ):۱۹۸٤،(اللقاني، احمد حسين، وبرنس احمد رضوان  .۱۰۷
 .رةالخليج العربية، القاه ، مؤسسة۱ط

) في تحصيل مادة swomأثر إستراتيجية سوم (": )۲۰۱۱،(المرسومي، عهود سامي  .۱۰۸
جامعة بغداد، كلية التربية /  ،"األدب والنصوص لدى طالبات الصف الخامس األدبي

 .ابن رشد،(رسالة ماجستير غير منشورة)
، ۲ط  الموهبة والتفوق، ):۲۰۰٤(المعايطة، خليل عبد الرحمن، ومحمد عبد السالم،  .۱۰۹

 االردن.-عمانوالنشر والتوزيع،  دار الفكر للطباعة
التفكير االبداعي عند مرحلة الثانوية في  "):۱۹۹۸Uالمعموري، احمد علي حسن(  .۱۱۰

، "Uبالعمر والجنس والتخصص الدراسي والمستوى التعليمي للوالدين اليمن وعالقته 
 .اطروحه دكتوراه ( غير منشورة) ، كلية التربية ، جامعة بغداد

 ، دار المعارف ، القاهـرة . ۲، ط  سيكولوجية االبتكار) :  ۱۹٦۹المليجي ، حلمي (   .۱۱۱
 .لبنان بيروت ،دار النهضة العربية،۸،ط علم النفس المعاصر:) ۲۰۰۰(ـــــــــــــــــــ،  .۱۱۲
مناهج البحث في العلوم النفسية ):۲۰۱۰(،العتوم يوسف عدنانوالمنيزل،عبدهللا فالح،  .۱۱۳

 .دار ثراء للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن،۱ط،والتربوية
 درر البحار في سيرة النبي واله االطهار): ۲۰۰۹الموسوي، عباس حسن(  .۱۱٤

 .ايران–،قم للطباعة والنشر مؤسسة انصاريان ،۱ط،
 ، دار الفكر الجامعية .مصر قدرات وسمات الموهوبين) :  ۱۹۸۳معوض ، خليل (   .۱۱٥
اتجاهات حديثة في بحوث مناهج  :)۲۰۰۹(ي ، عبد المؤمن محمد عبدة مغراو  .۱۱٦

 .، مكتبة بيروت ، القاهرة۱، ط وطرائق تدريس الدراسات االجتماعية
، دار  ۱، طالقياس والتقويم في التربية وعلم النفس  ):۲۰۰۰،(ملحم، سامي محمد .۱۱۷

 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن
دار  ،۳،طالقياس والتقويم في التربية وعلم النفس:)۲۰۰٥(ـــــــــــــــــــــــــ،  .۱۱۸

 .األردن ، عمان ،المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة
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، دار  ۱، ط  اساسيات القياس في العلوم السلوكية) :  ۲۰۰٤النبهان ، موسى (   .۱۱۹
 الشروق ، عمان ، االردن .

،دار ۱،ط تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر) ۲۰۱۱نجم ، زين العابدين شمس الدين(  .۱۲۰
 .االردن–المسيرة للنشر،عمان 

تدني مستوى التحصيل واالنجاز  ):۲۰۱۰(نصر هللا ، عمر عبد الرحيم ، .۱۲۱
، دار وائل للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، ۲، ط المدرسي(اسبابه وعالجه)

 .االردن
 ، دمج مهارات التفكير في المحتوى ):۲۰۱۱(نوفل ، محمد بكر ، ومحمد قاسم سعيفان  .۱۲۲

 .،  دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، االردن  ۱، طالدراسي
استراتيجيات حديثة في ) : ۲۰۰۸(الدليمي، وطه علي حسين ،عبد الرحمنالهاشمي،  .۱۲۳

 ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان االردن،.۱، طفن التدريس
االقتصاد المعرفي وتكوين ) :۲۰۰۹، ( العزاويوفائزة محمد،، عبد الرحمن  الهاشمي   .۱۲٤

 ، دار الكتاب الجامعي ، العين ، االمارات. ۱، ط المعلم
 ، دار الفكر للنشر ، االردن.۱، ط تاريخ اوربا الحديث) : ۲۰۱۰الهاشمي ، أياد علي(   .۱۲٥
 دليل المعلم في تقويم الطلبة): ۲۰۰۲الهيتي ، خلف نصار و محمد عبد هللا الصوفي (  .۱۲٦

 ليم ، صنعاء ، اليمن .، وزارة التربية والتع
فاعلية إستراتيجية فوق المعرفية في تحصيل طلبة الصف "):۲۰۰۷الهيالت ،محمد،( .۱۲۷

 رسالة ماجستير غير منشورة،،"التاسع في مبحث التاريخ مقارنة بالطريقة التقليدية
 .األردن ،الجامعة الهاشمية

 التربية.،مطبعة وزارة ۱، طUمنهج الدراسة اإلعداديةU):۱۹۹۳وزارة التربية،( .۱۲۸
،   والتطبيق االحصاءالتحليلي بين النظرية:) ۲۰۱۱الياسري ،محمد جاسم وآخرون (  .۱۲۹

 .النجف األشرف ،،دار ضياء للطباعة
طرائق التدريس ): ۲۰۱۰(،عسكر ،عبد الكريم علي، وعالء عبد الصاحب اليماني  .۱۳۰

 .االردن، دار زمزم للنشر، عمان، ۱، طالعامة، اساليب التدريس وتطبيقاتها العلمية
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Abstract 
Current research aims to find out the impact of the teaching strategy 
Blanc (PLAN) in divergent thinking among students in the fifth grade 
literary material in European history and to achieve the goal of 
formulating research hypotheses were zero the following:- 
UFirst U, the hypothesis Chairperson: No statistically significant 
differences at the level of significance (0.05) between the average grades 
students of the experimental group who study material prescribed using 
the strategy Blanc (PLAN) and the average score for the control group 
students who are studying the same article the usual way in the post test 
to reflect 0Tof 0T 0Tdivergent0T 0Tthinking 
USecond U; ,sub-hypotheses: 
1 - There is no statistically significant difference between the average 
scores of students who are studying history using a strategy Blanc 
(PLAN) and the average scores of students who are studying the same 
material inthe traditionalway in verbal fluency . 
2 - There is no statistically significant difference between the average 
scores of students who are studying history using a strategy Blanc 
(PLAN) and the average scores of students who are studying the same 
material in the traditional way in expressive fluency . 
3 - There is no statistically significant difference between the average 
scores of students who are studying history using a strategy Blanc 
(PLAN) and the average scores of students who are studying the same 
material in the traditional way fluency connectivity . 
4 - There is no statistically significant difference between the average 
scores of students who are studying history using a strategy Blanc 
(PLAN) and the average scores of students who are studying the same 
material in the traditional way in intellectual fluency . 
5 - There is no statistically significant difference between the average 
scores of students who are studying history using a strategy Blanc 
(PLAN) and the average scores of students who are studying the same 
material in the traditional way in flexibility automatic . 
6 - There is no statistically significant difference between the average 
scores of students who are studying history 
 Using a strategy Blanc (PLAN) and the average scores of students who 
are studying the same material  The traditional way in adaptive flexibility. 
   Current search was limited to a sample of fifth-grade students in junior 
high literary olive subsidiary of the General Directorate for Educational 
Qadisiyah schools and high schools only daycare center in Diwaniyah 
province for the academic year (2012-2013) m for the second semester of 
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teachinghistory. 
   Researcher selected design a set part of his research relies on two 
unequal instrumental tests : me ( for the purpose of equivalence ) , and 
after me , one experimental and the other officer were selected junior 
olive Boys at the center of Diwaniyah province to conduct the experiment 
, the members of the research sample ( 74 ) students randomly selected 
within the three divisions , Division (c ) represent experimental group 
taught history strategy Blanc (PLAN) and the number of members (38 
students) and Division (b ) represent the control group taught history in 
the traditional manner and number (36 ) students , and rewarded the 
researcher between students of the two groups statistically using test 
samples t (T -test) for the two independent variables ( chronological age , 
and IQ test , and scores of history for the half year of the current 
academic year , and test scores divergent thinking tribal ) , and Chi-
square test ( for academic achievement for parents ) before the 
experiment did not show statistically significant differences between the 
two groups in these variables . 
    For the purpose of providing a tool to test divergent thinking , 
promising researcher to test divergent thinking , and check the 
availability of the necessary characteristics (such as honesty and 
consistency and discrimination and apply it to a prospective sample ) . 
   Researcher familiarize himself two sets of research for the control and 
experimental material of modern European history for the second 
semester of the academic year 2012/2013 AD . 
    The researcher used appropriate statistical methods that fit the 
requirements of his research ( t- test for two independent samples , and 
the t- test for two samples interrelated , and the Chi-square test , and 
Pearson correlation coefficient , and the equation of Cronbach Alpha ) . 
The result reached by this research were : 
-no statistically significant difference between the mean scores of 
students of the experimental group and the control group in the 
components ( fluency connectivity , and verbal fluency , and fluency 
expressive , and fluency intellectual , and the flexibility of adaptive 
meanings ) to reflect divergent in the post-test for the benefit of students 
of the group Altejrebibh except for ( flexible adaptive there is little 
difference between the two sets of search) 
The most important conclusions that could be reached in light of the 
resultsare: 
♦The use of strategy Blanc (PLAN) in teaching more effective than the 
traditional way of raising the level of divergent thinking : ( verbal fluency 
, expressive fluency , fluency relational , intellectual fluency , flexibility, 
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automatic) . 
♦ did not use the strategy Blanc (PLAN) little impact in the field of 
adaptiveflexibility . 
♦The application strategy Blanc (PLAN) in the teaching of modern 
European history to achieve the desired behavioral objectives achieved by 
students in the lesson better than the traditional method . 
♦ The use of strategy Blanc (PLAN) in the classroom helps to increase 
students' motivation and focus their attention towards the material being 
of modern strategies in teaching. 
♦health go to most of the studies in education and psychology in its 
emphasis on the need to involve students in the lesson , and that is where 
the learner an actor and an active researcher for knowledge . 
It is the researcher 's recommendations : 
In light of the results reached by the researcher , it is useful to provide 
some recommendations to take advantage of them in the development of 
teaching methods , namely: 
♦ adoption strategy Blanc (PLAN) when the teaching of history in the 
preparatory stage . 
♦adoption of the Directorate of teacher training in the Ministry of 
Education and training modules for the Directorates General for 
Education in the provinces to organize training courses for teachers to use 
strategy Blanc (PLAN) in the teaching of the history of the preparatory 
phase . 
♦the supervision of a specialist educational lessons to organize a typical 
training for teachers of history, considering the historical subjects strategy 
Blanc (PLAN). 
♦books include social studies and history , including the problems 
challenging the students' thinking to motivate them to use the skills of 
divergent thinking . 
♦do history teachers to provide a democratic atmosphere in the 
classroom and work to find a social learning environment fosters mutual 
human relationships and encourages the development of the capacities of 
divergent thinking among students . 
♦ advantage of divergent thinking test prepared by the researcher to train 
students on the six areas included in the teachers and the adoption by the 
tool to evaluate the ability Altbaeidih for students in the classroom . 
 The main proposals : 
♦conduct a similar study to determine the effect of using a strategy Blanc 
(PLAN) in divergent thinking among the students of the Department of 
History at the College of Education in the modern history of substance . 
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♦an empirical study of the impact of the strategy Blanc (PLAN) in 
divergent thinking and academic achievement of students in the middle 
stage of history of Islamic history . 
♦ a comparative study between strategy Blanc (PLAN) with other 
teaching models to identify Avdilatha to teach historical subjects . 
ξ conduct a similar study to know the effect of using a strategy Blanc 
(PLAN), the other variables (such as critical thinking , historical thinking 
, beyond the skills of knowledge , students' attitudes toward substance 
date) . 
♦develop divergent thinking test to measure other areas and other stages 
of the study 
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